JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea HCL nr. 458/29.11.2007 privind stabilirea, constatarea şi
sancţionarea unor contravenţii
Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Piteşti;
- Raportul nr. 1888/11.01.2008 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 nr. 1152/09.01.2008;
Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative;
În temeiul dispoziţiilor act. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată,

Art.I. Se modifică şi se completază art. 1 din H.C.L. nr. 458/29.11.2007, care va avea
următorul cuprins:
"Art. 1. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei şi cu
lipirea de colante autoadezive pe parbrizele autovehiculelor, pentru persoane fizice, următoarele fapte:
(l)Oprirea, staţionarea sau parcarea vehiculelor pe trotuare, zone protejate de bome, pe spaţii
verzi, în parcuri, zone de agrement, staţii de autobuz, scuaruri, spaţii şi locuri de joacă pentru copii, cât
şi pe partea carosabilă din faţa sau imediata apropiere a imobilelor deţinute de agenţii economici sedii de banci, sucursale sau filiale ale acestora, agenţii imobiliare, case de schimb valutar şi amanet,
spăIătorii auto, farmacii, societăţi de asigurare şi reasigurare şi altele asemenea";
(2)Circulaţia, oprirea sau staţionarea, rară drept a vehiculelor în zonele: Piaţa Vasile Milea, str.
Victoriei, Parcul Trivale (zona de intrare la grotă), Parcul Ştrand, str. Justiţiei, pe aleile parcului "Expo
Parc";
(3)Expunerea în vederea comercializării, a autovehiculelor, în alte locuri decât cele autorizate;
(4)Se interzice circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală în municipiul Piteşti, cu excepţia
traseelor ocolitoare stabilite prin dispoziţia primarului municipiului Piteşti".
Art. II. Lit. (k) la art. 16 din H.C.L. llf. 27/2002 modificată şi completată cu H.C.L. llf.
16/2007, se radiază.
Art. III. Poliţia Comunitară a Municipiului Piteşti, precum şi Serviciul Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri,
care va fi comunicată acestora de către secretarul municipiului Piteşti.
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