ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 61 din 29.04.2014
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. 8018 din 23.04.2014 iniţiată de către
domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate nr. 8019 din 23.04.2014 întocmit de către Direcţia Poliţia
Locală;
Văzând avizul favorabil nr. 17 din 29.04.2014 al Comisiei pentru
Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 64 din
29.04.2014 al Comisiei Juridică, precum şi avizul pentru legalitate nr. 8265 din
29.04.2014 dat de Secretarul municipiului Roman;
Luând în considerare prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităților urbane și rurale, aprobată prin Legea nr. 215/2002 cu modificările și
completările ulterioare, ale H.G. nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor
și a vehiculelor scoase din uz, ale Legii nr. 107/1995 - Legea apelor, ale O.U.G.
nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu
modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr. 195/2002R privind circulația
pe drumurile publice, ale Legii nr. 61/1991R - pentru sancționarea faptelor de
încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, ale
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și
completarile ulterioare ale Legii nr. 155/2010 – Legea Poliţiei Locale, precum şi
ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-Cadru de Organizare
şi Funcţionare a Poliţiei Locale,
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. lit. ”d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 7 şi 9, 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 5 se introduc literele k) şi l) ce vor avea următorul conţinut:
„k) se interzice circulaţia vehiculelor All Terain vehicle (ATV) pe
următoarele strazi şi bulevarde din Municipiul Roman: Tineretului, Anton
Pann, Mihai Eminescu, C.A. Rosetti, Smirodava, Bogdan Dragoş, Alexandru
cel Bun, Griviţei, Mihai Viteazu, Republicii, Roman Muşat, Ştefan cel Mare,
Cuza Vodă, Sucedava, precum şi străzile care sunt în perimetrul acestora, în
zonele de agrement, pe aleile de promenadă şi în parcurile de joacă;”
„l) este interzisă abandonarea vehiculelor, cu sau fără proprietar,
înmatriculate sau neînmatriculate, pe domeniul public sau privat al
municipiului Roman.”
 La articolul 8 se introduc literele l) şi m) ce vor avea următorul conţinut:
„l) se interzice distrugerea şi/sau degradarea digurilor şi/sau malurilor
râurilor de la limita teritorială a municipiului Roman;”
„m) se interzice poluarea cu deseuri de orice natură, resturi vegetale,
reziduuri şi alte impurităţi a malurilor şi albiilor cursurilor de apă;”
 Litera d) a articolului 19 se modifică şi va avea următorul conţinut:
“d) Se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei încălcarea
prevederilor următoarelor articole: art. 2, lit. “e”, lit. “q” şi w, art. 5, lit. „k”
şi lit. ”l” şi art. 7, lit. „a” şi lit. ”e”.”
 Litera f) a articolului 19 se modifică şi va avea următorul conţinut:
“f) Se sancţionează cu amendă de la 1.500 RON la 2.500 RON
încălcarea prevederilor următoarelor articole: art. 2, lit. “g” şi lit. “t” şi art.
8, lit. „l” şi lit. ”m”. ”
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
Consilier,
Ec. Iulia HAVRICI TOMŞA

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Jurist Gheorghe CARNARIU

