
Anexă la H.C.L. nr. 35 din 31.03.2006 

 

 

 

 

 

 

1. La articolul 6 după litera g) se introduce litera g
1
) ce va avea următorul 

cuprins: 
- „Se interzice rezervarea sub orice formă (marcaje, îngrădiri, capre metalice, 

etc.) a spaţiilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului 

Roman destinate parcării autovehiculelor.” 

 

2. Articolul 18, aliniat 1 va avea următorul cuprins: 
    -   „Constituie contravenţii şi se sancţionează dacă nu sunt săvârşite în astfel de 

condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, următoarele fapte: 

a) încălcarea prevederilor art. 5 lit. h, art. 6 lit. e, g, i şi m, art. 8 lit. c, g şi 

art. 17 lit. m se sancţionează cu amendă de la 40 lei RON la 80 lei 

RON. 
b) încălcarea prevederilor art. 6 lit. g

1
 se sancţionează cu amendă de la 

100 lei RON până la 500 lei RON. 

c) încălcarea prevederilor art. 1 lit.a, c, d, e, h, j, art. 5 lit.a, d, e, k, art.7, 

art.8 lit. a, b, d, h, i se sancţionează cu amendă de la 300 lei RON până 

la 1.000 lei RON. 

d) încălcarea prevederilor art. 1 lit. b, f, g, i, art. 2 lit.a, b, c, d, art. 3, art.4, 

art.5 lit.b, c, f, g, i, j, l, art.6 lit. a, b, c, d, f, h, j, k, art. 8 lit. e, f, j, art. 9, 

art. 10, art. 11, art.12, art.13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17 lit.a, b, c, d, 

e, f,g, h, i, j, k, l se sancţionează cu amendă de la 500 lei RON până la 

2.000 lei RON.” 

 

3. Articolul 19 va avea următorul cuprins: 
    -   „Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către Primar şi 

împuterniciţii acestuia, de organele de poliţie şi agenţii din cadrul Poliţiei 

Comunitare.” 

 

4. Articolul 26 va avea următorul cuprins: 
   -   „Procedura constatării contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se completează 

cu prevederile O.G. nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

cu modificările şi completările ulterioare.” 


