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HOTĂRÂREA  nr.35
din 23.02.2010

privind interzicerea staţionării voluntare şi parcarea autovehiculelor cu o masă totală maximă
autorizată mai mare de 3,5 t pe drumurile publice şi terenurile aparţinând domeniului public sau

privat al oraşului Nădlac situate în intravilan

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.02.2010,
Având în vedere:

- Expunerea  de motive a viceprimarului  oraşului Nădlac nr.2300/2010
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.1710/2010
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
- procesul verbal şi anunţul nr.1523/02.02.2010
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe

drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.33 din O.G. Nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 13 din Legea nr.215/2001, privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de

disciplină
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie, mediu şi

turism, administraţie publică locală
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se interzice staţionarea voluntară a autovehiculelor cu o masă totală maximă
autorizată mai mare de 3,5 t pe drumurile publice şi terenurile aparţinând domeniului public sau
privat al oraşului Nădlac situate în intravilan.

(2)Această restricţie se exceptează pe timpul efectuării operaţiunilor de
încărcare/descărcare mărfuri sau îmbarcare/debarcare persoane, conducătorii acestor
autovehicule având obligaţia să respecte semnalizarea rutieră din zonă.

(3) Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii direct din aceste
autovehicule ( este permisă numai în locuri special destinate acestui scop stabilite de autorităţile
administraţiei publice locale, în zilele de piaţă- respectiv luni şi joi, cu condiţia achitării
contravalorii tarifului de piaţă ).

(4) Interdicţiile de la alin.1 nu sunt aplicabile autovehiculelor aparţinând instituţiilor
prevăzute la art.32, alin.2, lit."a" şi "b" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare, atunci când se află
în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care impun urgenţă.

Art.2. Parcarea autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t este
permisă numai în locuri speciale destinate acestui scop, semnalizate prin indicatoare sau marcaje



şi avizate de către Poliţia Oraşului Nădlac şi compartimentul de specialitate din cadrul primăriei
oraşului Nădlac.

Mijloacele de transport persoane care efectuează curse regulate au posibilitatea de a parca pe
str.Victoriei, colţ cu str.Independenţei (2 locuri de parcare).

Art.3. (1) Încălcarea prevederilor cuprinse în art. 1 alin. (1) şi (3) din prezenta hotărâre
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 la 2.500 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art 1. alin (1) şi (3)
se efectuează de către ofiţerii şi agenţii de Poliţie, personalul Poliţiei Comunitare şi de către
împuterniciţii primarului oraşului Nădlac, conform competenţelor ce le revin.

(3) Contravenţiilor prevăzute la art.1 alin (1) şi (3) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare.

(4) Împotriva procesului vebal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se
poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia.

(5) Plângerea împreună cu dosarul cauzei va fi înaintată de îndată instanţei de judecată
competentă să o soluţioneze.

(6) Contravenientul poate achita în termen de 2 zile lucrătoare de la data încheierii
procesului verbal de contravenţie jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ,
agentul constatator, făcând menţiunea despre această posibilitate în procesul – verbal.

Art.4. Plata amenzii se face la Serviciul impozite şi taxe din cadrul primăriei oraşului
Nădlac, iar o copie după chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator.

Art.5. Sumele provenite din amenzi se fac venit la Bugetul local.
Art.6. Expresiile şi şi termenii utilizaţi în cuprinsul prezentei hotărâri au înţelesul definit în

art.6 din O.U.G. nr.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului oraşului Nădlac
- Serviciul Poliţiei Comunitare Nădlac
- Poliţiei oraşului Nădlac
- Cetăţenilor oraşului Nădlac, prin afişare
- Serviciului impozite şi taxe din cadrul primăriei
- Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local din cadrul primăriei
- mass media locală
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii
Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi  contencios.
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