
H O T Ă R Â R E

Referitor la: reglementarea opririi , staţionării şi parcării regulamentare a
vehiculelor şi autovehiculelor pe domeniul public sau privat al oraşului Balş

Având în vedere:
- prevederile legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ;
- prevederile art. 7 litera h din Legea 155/2010, Legea Poliţiei Locale ;
- prevederile O.G. nr. 2/2001 cu modificările şi completările ulterioareprivind regimul

juridical contravenţiilor ;
- prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice aprobată prin

Legea nr. 49/2006 , republicată  , actualizată prin O.G. nr. 63/2006;
- Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 republicat , aprobat prin H.G. nr.

1391/2006;
- Legea nr. 82/1998 privind aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor ;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. a), punctele 7,9,,16 din  Legea
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
- Raportul nr. 283/18.12.2013 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură ;
În temeiul prevederilor art. 36 , alin 2, lit.c şi alin. 5 , lit.a , art.45 din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Constituie încălcări ale normelor legale şi se sancţionează conform prezentei
hotărâri , următoarele fapte :

a) oprirea , staţionarea şi parcarea vehiculelor şi a autovehiculelor pe spaţiile verzi ,
locuri de agrement , parcuri , locuri de joacă ;

b) oprirea , staţionarea şi parcarea vehiculelor şi autovehiculelor pe alei pietonale ,
platouri, spaţii special amenajate pentru persoanele cu handicap ;
Art. 2. – Constituie încălcări ale normelor legale şi se sancţionează conform prezentei

hotărâri , următoarea faptă :
- oprirea , staţionarea şi parcarea vehiculelor şi a autovehiculelor destinate transportului de

persoane sau de marfă , cu masa totală maxim autorizată de peste 2 tone , pe trotuare ,
platouri, spaţii verzi , cu excepţia străzilor N. Titulescu şi N.Bălcescu .

Art. 3. – Contravenţiile de la articolele de mai sus se sancţionază astfel :
a) cu amendă de la 600-900 lei încălcarea prevederilor art. 1 ;
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b) cu amendă de la 1200- 1600 lei încălcarea prevederilor art.2 .
Art.4. – Procedura de constatare a contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor

contravenţionale se face conform art. 180 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.
195/2002 republicat , privind circulaţia pe drumurile publice ;

Art. 5. – Persoana sancţionată contravenţional poate achita în termen de cel mult
48 de ore de la înmânarea sau comunicarea procesului verbal de constatare a contravenţiei ,
jumătate din cuantumul amenzii primite .

Art. 6. Agenţii constatatori care controlează şi aplică prevederile prezentei hotărâri
a Consiliului Local sunt : primarul oraşului Balş , , persoanele împuternicite de către primar şi
agenţii de poliţie rutieră ai oraşului Balş .

Art. 7. Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu cele ale O.G. nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor aprobate prin Legea nr. 180/2002 cu modificările
ulterioare .

Art. 8. Prezenta hotărâre se va comunica primarului oraşului Balş , serviciului
Poliţiei rutiere Balş şi Instituţiei Prefectului Olt.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Tucan Dumitru

Avizat pt. Legalitate conform, art. 117,
lit a) din Legea nr. 215/2001

SECRETAR,
Jr. Dinu Constantin
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