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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. 64 din 30.03.2009 

 
Privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 40 din 28.05.2001 privind 

Regulamentul de Gospodărie Comunală 

  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 4583 din 12.03.2009 iniţiată de către 
prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului Roman; 

Văzând raportul de specialitate nr. 4584 din 12.03.2009 întocmit de către 
Compartimentul Control Transport; 

Având în vedere avizul favorabil nr. 230045 din 20.03.2009 emis de 
Poliţia municipiului Roman; 

Văzând avizul favorabil nr. 22 din 30.03.2009 al comisiei pentru pentru 
administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 62 din 
30.03.2009 al comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 5695 din 
30.03.2009 dat de către secretarul municipiului Roman; 

Având în vedere dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, ale art. 128, alin. 1, lit.”d” din O.U.G. nr. 195/2002R privind 
circulaţia pe drumurile publice, precum şi ale art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. 
„a”, pct. 16 şi 19 din Legea nr. 215/2001R privind administrate publică locală; 

În temeiul art. 45 şi art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.l Se aprobă modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr. 40 din 
28.05.2001 pentru aprobarea Regulamentului de Gospodărie Comunală, cu 
modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

 

La art. 6 se introduce lit. o) ce va avea următorul conţinut: 
„ o) circulaţia mopedelor, motocicletelor şi a A.T.V.-urilor în Pietonalul 

Ştefan cel Mare, în Parcul municipal Roman, în perimetrul pietonal al pieţelor, 
precum şi pe trotuarele din Municipiul Roman. 

 



Page 2 of 2 
 

La Capitolul VI- Sancţiuni contravenţionale: 
 

Art. 18, alin. 1 va avea următorul cuprins: 
 

a) încălcarea prevederilor art. 5 lit. h, art. 6 lit. 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. 

a1) încălcarea prevederilor art. 6, alin. 1, lit. e), g) şi o) se sancţionează cu  
amendă de la 50 lei la 300 lei. 

b) încălcarea prevederilor art. 6 lit. g1 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. 

e) încălcarea prevederilor art. 6^1 se sancţionează cu amendă conform 
O.U.G. nr. 195/2002 cu modificările ulterioare, privind circulaţia 
pe drumurile publice. 

f) încălcarea prevederilor art. 6, alin. 1, lit. n) se sancţionează cu amendă 
de la 500 lei la 1000 lei. 

Art.2 Primarul municipiului Roman prin serviciile publice de interes 
local va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art.3 Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 40 din 28.05.2001 se va 

modifica şi completa corespunzător, dându-se textelor o nouă renumerotare. 
 
Art.4 Hotărârea în cauză se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului municipiului Roman, Poliţiei Comunitare Roman, Prefectului 
judeţului Neamţ, precum şi altor persoane şi autoritati interesate. 
 
 
 
     Preşedinte de şedinţă                              Contrasemnează 
           Consilier,                                 Secretar, 
Ing. George-Alexandru BĂLAN               Jurist Gheorghe CARNARIU 


