
R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L    N E A M Ţ 

M U N I C I P I U L    R O M A N 
C O N S I L I U L  L O C A L 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 35 din 30.03.2007 

 
 privind aprobarea traseelor pe care se interzice efectuarea  

practicii conducerii autovehiculelor în vederea 
obţinerii permisului de conducere 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 5743 din 26.03.2007 întocmită de 
Serviciul Relaţii Publice Protecţie Civilă - Compartimentul transport public local şi 
înaintată de Primarul municipiului Roman; 

Văzând avizul favorabil nr. 12 din 29.03.2007 al Comisiei pentru 
administraţie publică locală şi sport, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6063 din 
30.03.2007 dat de către secretarul municipiului Roman ; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”, şi  alin. 6, lit. “a”, pct. 
13 şi 16 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, ale O.U.G. 
195/2002, art. 5, alin. (7) privind circulaţia pe drumurile publice, republicată cu 
modificări şi completări, ale H.G. 1391/2006, art. 4, alin. (1), pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, precum şi ale O.G. nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor; 

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă traseele pe care se interzice efectuarea practicii conducerii 
autovehiculelor “ŞCOALA” în vederea obţinerii permisului de conducere, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Încălcarea prevederilor articolului 1 din prezenta hotărâre constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 160-200 lei. 

 

Art.3. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunii se face de către 
agenţii comunitari din cadrul Poliţiei Comunitare Roman. 

 

Art.4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.  

 
 

          Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează 
                   Consilier,                                                             Secretar, 
       Ing. Constantin GHICA                            Jurist Gheorghe CARNARIU 


