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Aducem la cunoştinţa publicului

P R OI E C T U L D E H O TĂ R Â R E
privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului laşi nr. 364 / 31 august 2018

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii
pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6.
În termen de 10 zile calendaristice de la afişare (începând cu data de
11.12.2018), cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel
Mare şi Sfânt 11, Iaşi, 700064.
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise şi
Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul - ghişeul 6,
luni, marti, miercuri şi vineri între orele 8.30-16.30 si joi între orele 8.30-18.30
sau pe email informatii@primaria-iasi.ro .

Tehnoredactat
cons. Luminita NEAGU
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului laşi nr. 364 / 31 august 2018 Consiliul Local al
Municipiului laşi:

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Având în vedere adresa nr. 225262 / 28.11.2018 emisă de Serviciul Rutier, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean
laşi, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Ministerul Afacerilor Interne
Având în vedere referatul de specialitate numărul 126384/07.12.2018 întocmit de Direcţia Generală
Tehnică şi Servicii Comunitare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
Având în vedere dispoziţille Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin
Legea nr.180/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. - Se aprobă modificarea articolului 1 din H.C.L. nr. 364/31.08.2018, care va avea următorul conţinut:
„Se interzice susţinerea examenelor şi pregătirea practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere, circulaţia
maşinilor de aprovizionare, vehiculelor grele, utilajelor de construcţii, camioanelor, remorcilor si semiremorcilor, în
Intervalele orare 07.00 - 09.00 şi 16.00 - 18.00, pe următoarele artere de circulafie: şoseaua Păcurari, strada Păcurari,
bulevardul Independenţei, bulevardul Carol, strada Sărărie, strada Elena Doamna, strada A. Panu, strada Palat, strada Sfântul
Lazăr, strada Smârdan, bulevardul Tudor Vladimirescu, strada Vasile Lupu, strada Gărli, strada Râpa Galbenă, strada Nicolina,
şoseaua Nicolina, bulevardul Ţuţora, strada Bucium si şoseaua Bucium."
Art. 2. - Se aprobă introducerea unui nou articol, art. 2, cu următorul conţinut „Nerespectarea prevederilor prezentei
hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă intre 1.000 lei — 2.500 lei."
Art. 3. - Se aprobă introducerea unui nou articol, art. 3, cu următorul conţinut „Contravenfille se constată şi sancfiunile
se aplică de către personalul Poliţiei Locale laşi. Procedura de aplicare a sancfiunilor contravenfionale de către agentul
constatator, este cea prevăzută de Ordonanţa Guvemului nr. 2/12.07.2001, cu modificările şi completănie ulterioare."
Art. 4. - Se aprobă introducerea unui nou articol, art. 4, cu următorul conţinut „Sumele provenite din amenzile aplicate în
temeiul prezentei hotărâri, se fac venit integral la bugetul local."
Art. 5. - Se aprobă introducerea unui nou articol, art. 5, cu următorul conţinut „Contravenientul poate achita în termen de
48 de ore de la data înmânării / comunicării procesului verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din minimul amenzii
prevăzute în prezenta hotărâre."
Art. 6. - Se aprobă introducerea unui nou articol, art. 6, cu următorul conţinut „Prevederile prezentei hotărâri se completează
cu prevederile Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.180/2002 cu
modificările şi completările ulterioare."
Art. 7. - Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local laşi nr. 364 / 31 august 2018, rămân neschimbate şi se
renumerotează corespunzător.
Art. 8. - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului
legal incident de Direcţia Juridică, Direcţia Generală Tehnică şi Servicii Comunitare, Poliţia Locală laşi.
(2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

REFERAT DE SPECIALITATE

Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul de Poliţie Judeţean laşi, Serviciul
Rutier, prin adresa nr. 225262 / 28.11.2018, inregistrată la Primăria Municipiului laşi cu nr. 125894 / 06.12.2018,
ne aduce la cunoştinţă următoarele:
„In intervalele orare 07.00 — 09.00 si 16.00 — 18.00, se interzice susţinerea examenelor şi pregătirea practică a persoanelor pentru
obţinerea permisului de conducere pe următoarele artere de circulaţie: şoseaua Păcurari, strada Păcurari, bulevardul
Independenţei, bulevardul Carol, strada Sărărie, strada Elena Doamna, strada A. Panu, strada Palat, strada Sfântul
Lazăr, strada Smârdan, bulevardul Tudor Vladimirescu, strada Vasile Lupu, strada Gării, strada Râpa Galbenă, strada
Nicolina, şoseaua Nicolina, bulevardul Ţuţora, strada Bucium şi şoseaua Bucium."
Având în vedere, cele comunicate,
PROPUNEM:
Modificarea Art. 1 din HCL 364/31.08.2018, după cum urmează:
Paragraful: „in intervalul orar 7.00 — 9.00 şi 15.30 — 18.00, pe principalele artere din Municipiul laşi: calea Chişinăului, bd.
Tudor Vladimirescu, şos. Nicolina, str. Palat, str. Anastasie Panu, str. Elena Doamna, str. Cerna, bd. Poitiers, str. Bucium,
bd. Socola, bd. Independenţei, bd. Carol I, str. Păcurari, şos. Păcurari."
devine:
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„in intervalele orare 07.00 — 09.00 şi 16.00 — 18.00, pe următoarele artere de circulaţie: şoseaua Păcurari,
strada Păcurari, bulevardul Independenţei, bulevardul Carol, strada Sărărie, strada Elena Doamna, strada A. Panu,
strada Palat, strada Sfântul Lazăr, strada Smârdan, bulevardul Tudor Vladimirescu, strada Vasile Lupu, strada
Gării, strada Râpa Galbenă, strada Nicolina, şoseaua Nicolina, bulevardul Ţuţora, strada Bucium şi şoseaua
Bucium."Introducerea următoarelor articole:
Art. 2. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă
între 1.000 lei — 2.500 lei.
Art. 3. Contravenţiile se constată şi sancţiunile se aplică de către personalul Poliţiei Locale laşi. Procedura de
aplicare a sancţiunilor contravenţionale de către agentul constatator, este cea prevăzută de Ordonanţa
Guvernului nr. 2/12.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. Sumele provenite din amenzile aplicate în temeiul prezentei hotărâri, se fac venit integral la bugetul iocal.
Art. 5. Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore de la data înmânării / comunicării procesului
verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre.
Art.6. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.180/2002 cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2, actual, se va renumerota şi va deveni Art. 7. Art. 3, actual, se va renumerota şi va deveni Art. 8. În baza
celor prezentate, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre ca fiind necesar şi oportun si eventual al
aprobarii lui.

EXPUNERE DE MOTIVE
Având în vedere:
➢ referatul de specialitate numărul 126384/07.12.2018 întocmit de Direcţia Generală Tehnică
şi Servicii Comunitare;
- beneficiile aduse cetăţenilor oraşului prin eliminarea din trafic a vehiculelor care determină blocaje;
- tendinţele din întreaga lume, de eliminare din trafic a vehiculelor ce favorizează poluarea.
- adresa nr. 225262 / 28.11.2018 emisă de Serviciul Rutier, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean laşi,
Inspectoratul General al Poliţiei Române, Ministerul Afacerilor Interne
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
- dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţillor, aprobată cu modificări prin Legea
nr.180/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza prevederilor art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,
Propun prezentul proiect de hotaare spre dezbatere in cadrul Consiliului Local lasi in vederea analizarii
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