JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 470/29.11.2007 privind interzicerea circulaţiei
autovehiculelor cu masa maximă autorizată peste 3,5 tone, aflate în tranzit şi devierea
acestora pe Centura ocolitoare a municipiului Piteşti
Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Piteşti;
- Raportul nr. 1670111.01.2008 al Direcţiei Tehnice şi de Urbanism;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.4629/2008, nr. 4631/2008, nr. 4633/2008, nr. 4921/2008 şi nr' 4635/2008;
- Adresa nr. 39/08.01.2008 a Poliţiei Comunitare a Municipiului Piteşti, înregistrată
la Primăria Municipiului Piteşti sub llf. 1152/09.01.008;
Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată,

Art. I. Se modifică şi se completează H.C.L. nr. 470/29.11.2007 privind interzicerea
circulaţiei autovehiculelor cu masa maximă autorizată peste 3,5 tone, aflate în tranzit şi devierea
acestora pe Centura ocolitoare a municipiului Piteşti, în sensul că după art. 2, se introduce art. 3,
care va avea următorul cuprins:
,,(1) Încălcarea prevederilor articolelor nr. 1 şi nr. 2 constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 100 la 200 lei, potrivit art. 99 alin. (2) din o. U.G. nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice.
(2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către agenţii Poliţiei
Comunitare a Municipiului Piteşti.
(3) Contravenţia se aplică conducătorului auto al autovehiculului.
(4) Dispoziţiile art. 28 din o.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
actualizată, sunt aplicabile" .
(5) Art. 3 la H.C.L. llf. 470/29.11.2007 devine art. 4, iar art. 4 devine art. 5.
Art. II. Poliţia Comunitară a Municipiului Piteşti va aduce la îndeplinire dispoziţiile
prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia de către secretarul municipiului Piteşti.
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