
          ROMANIA  

  JUDETUL    DAMBOVITA  

CONSILIUL   LOCAL   GAESTI   

PROIECT DE  HOTARARE 

privind interzicerea parcarii in cursul saptamanii a autovehehiculelor in zona  cu destinatie de 

parcare,   care deserveste  oborului saptamanal  

       Consiliul Local  Gaesti , judeţul Dambovita , 

       Avand in vedere : 

     - expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ; 

     - referatul  nr. 9990/ din data de  21.06.2018 intocmit de  d- nul Mihai Nita , Sef Sector Piata    

si Obor ; 

    - Avizul Comisiei Juridice si  al  Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Local Gaesti  ; 

In conformitate  cu  : 

- O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

- H.G.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone 

publice; 

- O.G. nr.2/2001/ privind regimul juridic al contravenţiilor; 

In temeiul art. 36 alin.(3), lit.,, d,, , alin .(6) , pct. 19 si ale  art.45(2) din Legea  

administratiei publice  locale   nr. 215/2001, republicata si  completata) 

 

 

HOTARASTE  : 

 

Art.1 – Incepand  cu de 01.08.2018  se  interzice in cursul saptamanii .   parcarea 

autovehiculelor in zona  cu destinatie de parcare,   care deserveste  oborului . 

 

Art.2- Stationarea autovehiculelor în zona mai sus aratata  , se sancţionează cu amendă de 

la 200 la 500 lei , iar sanctiunile  vor  fi aplicate  de  politistii locali .  

Art.3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei  hotarari se  obliga Politia Locala Gaesti . 

Art.4 - – Prezenta  hotarare se  va  comunica  Institutiei Prefectului -  Judetul Dambovita, 

Primarului Orasului Gaesti  , Politiei Locale Gaesti  .   

 

INITIATOR  , 

Primar  , 

Gheorghe  Grigore 

 

Avizat  de  legalitate  , 

Secretar  , 

Jr. Diaconu Mitica 



 

 

 

EXPUNERE de MOTIVE   

 

 

 

 

    Avand in vedere  faptul ca in  parcarea saptamanal  oborului, in mod  curent se  

parcheaza diverse autovehicule , din unele dintre ele  facandu- se  chiar  comert  cu diverse  

produse  , cat si faptul ca in urma acestora ramane  foarta  multa mizerie  , se  impune 

adoptarea acestei  hotarari care sa stopeze cele  mai sus aratate  .  

 

 

 

 

 

 

Primar  , 

Gheorghe  Grigore 


