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EXPUNERE DE MOTIVE:

Primarul oraşului Nădlac,
Având în vedere :

- referatul Serviciului Poliţiei Comunitare Nădlac nr.4337/2010
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.35/23.02.2010 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

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
- procesul verbal şi anunţul nr.4337/15.04.2010
- 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

Propun:

Consiliului Local Nădlac aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea
art.3(1) din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.35/23.02.2010.

Conform prevederilor art.1, alin.1 ale hotărârii mai sus menţionate, s-a
dispus interzicerea staţionării voluntare 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. De asemenea,
conform aceluiaşi articol, alin.3, s-a dispus interzicerea comercializării 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 ). Ca şi sancţiune, conform prevederilor art.3 ale aceleaşi
hotărâri, s-au dispus următoarele : « 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. »

Sancţiunea este similară cu cea prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările
ulterioare :



„Art. 100
(1)Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a

II-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:
(2)Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de
autovehicul sau tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 3 puncte de
penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. b).
Art. 108

(1)Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai
multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr
de puncte de penalizare, după cum urmează:
7.staţionarea neregulamentară;
Art. 98
(1)Amenzile contravenţionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea
numărului punctelor-amendă aplicate.
(2)Un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe
economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului.
(3)Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă li se stabilesc
clase de sancţiuni cărora le corespunde un număr de puncte-amendă, în funcţie
de gravitatea faptelor şi de pericolul social pe care acestea îl prezintă.

(4)Clasele de sancţiuni sunt următoarele:
a)clasa I - 2 sau 3 puncte-amendă;
b)clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amendă;”

Astfel, salariul minim brut pe economie fiind în cuantum de 600 lei, iar un
punct de amendă reprezintă valoric 10 %, la clasa a II-a de sancţiuni
corespunzând un număr de 4 sau 5 puncte de amendă, rezultă următoarele:
4 puncte x 60 lei- 240 lei
5 puncte x 60 lei- 300 lei

Art. 143 din Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 prevede:
„Se interzice staţionarea voluntară a vehiculelor:
a)în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;
b)în zona de acţiune a indicatorului cu semnificaţia "Staţionarea interzisă" şi a
marcajului cu semnificaţia de interzicere a staţionării;
c)pe drumurile publice cu o lăţime mai mică de 6 m;
d)în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor
publice;
e)în pante şi în rampe;
f)în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia "Staţionare alternantă", în
altă zi sau perioadă decât cea permisă, ori indicatorul cu semnificaţia "Zona de
staţionare cu durată limitată" peste durata stabilită.”

În vederea evitării discriminării, se impune ca sancţiunea stabilită pentru
nerespectarea prevederilor hotărârii mai sus menţionate, să se încadreze în
limitele 240 lei- 2000 lei.

Fac precizarea că conform prevederilor Legii nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, propunerea de modificare a fost
afişată le sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei, nefiind depuse în
termenul stabilit de către cei interesaţi sugestii, propuneri sau opinii cu valoare de
recomandare.
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