
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 
Nr. 12 din 31.01.2012 

 

privind modificarea H.C.L. nr. 133/2009 pentru aprobarea       

Regulamentului privind normele de gospodărire, întreţinere, 

curăţenie şi estetică în Municipiul Roman 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 1872 din 26.01.2012 iniţiată de către 

domnul George Lazăr - Viceprimarul municipiului Roman şi dl. Valerian 

Anghel – consilier local, precum şi raportul de specialitate nr. 1873 din 

26.01.2012  întocmit de către Direcţia Poliţia Locală; 

Văzând avizul favorabil nr. 4 din 31.01.2012 al Comisiei pentru 

Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 12 din 

31.01.2012  al Comisiei Juridică, precum şi avizul pentru legalitate nr. 2143 din 

31.01.2012  dat de Secretarul municipiului Roman; 

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. lit. ”d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 7 şi 13 ale art. 

45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b”  din Legea nr. 215/2001R privind 

administraţia publică locală;              
                    

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 133/2009 privind aprobarea       

Regulamentului privind normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică 

în Municipiul Roman după cum urmează: 
 

 La articolul 2 se introduce litera „v” ce va avea următorul conţinut: 
 

„v) distrugerea, degradarea sau murdărire stâlpişorilor de blocare acces 

montaţi pe domeniul public sau privat al municipiului Roman.” 
 

 Articolul 7^1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

„Constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de 

la 100 lei la 200 lei ocuparea abuzivă a unui loc de parcare concesionat potrivit 

H.C.L. nr. 154 din 30.07.2009 privind regimul juridic, amenajarea, întreţinerea 

şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman.”  
 

 Articolul 16, alineat 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

“Pentru faptele prevăzute în prezentul articol, precum şi pentru fapta 

prevăzută de art. 2, lit. “v”, după caz, pe lângă amendă se vor percepe şi 



despăgubiri civile conform normelor tehnice în vigoare. (anexa nr. 1 la 

prezentul regulament). 
 

  Literele b) şi d) ale articolului 19 se modifică şi vor avea următorul 

conţinut: 
 

„b) se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 500 lei pentru persoane fizice 

şi de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane juridice încălcarea prevederilor 

următoarelor articole: art. 1, lit. “d”, lit. “e”, lit. “f”, lit. “g”, lit. “h”, lit. “i”, lit. 

“k”, lit. “l”, lit. “m”, lit. “o” şi lit. “q”, art. 2, lit. “d”, lit. “h”, lit. “k” şi lit. „v”, 

art. 3, lit. “ a”, lit. “b”, lit. “c”, lit. “d”, lit. “e”, lit. “f”, lit. “g” şi lit. “h”, art. 4, 

lit. “a”, lit. “b”, lit. “c”, lit. “d”, lit. “e”, lit. “f” şi lit. “g”, art. 5, lit. “a”,  it. “b”, 

lit. “c”, lit. “d”, lit. “e”, lit. “f”, lit. “g”, lit. “h” şi lit. “i”, art. 8, lit. “a”, lit. “b”, 

lit. “c”, lit. “d” şi lit. “e”. 

................ 

d) Se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei încălcarea prevederilor 

următoarelor articole: art. 1, lit. “n”, art. 2, lit. “c”, lit. “e”,  lit. “q” şi  art. 7, lit. 

„a” şi lit. ”e”. 
 

 Anexa nr. 1 la Regulamentul privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi 

liniştiipublice, comerţ şi transport în municipiul Roman referitoare la  

tarifele de determinare a despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin 

săvârşirea contravenţiilor se completează cu punctul 10 care are următorul 

cuprins: 

 

10 Distrugerea unui stâlpişor blocare acces 100 

 
 

Art. 2. Hotărârea în cauză se va comunica potrivit legii, prin grija 

Secretarului municipiului Roman, Poliţiei Comunitare Roman, Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Neamţ, precum şi altor persoane şi autorităţi interesate. 
 

      Preşedinte de şedinţă                                           Contrasemnează 

              Consilier,                                         Secretarul Municipiului Roman, 

       Ing. Mihai STOICA                                  Jurist Gheorghe CARNARIU 


