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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind interzicerea parcării/staţionării vehiculelor utilizate în scopul desfăşurării unor 
activităţi comerciale și expunerea spre vânzare a oricăror produse pe suprafeţele 

destinate circulaţiei pietonale pe domeniul public/privat al comunei Domnești aflat în 
administrarea comunei Domnești, de către persoanele fizice/juridice 

 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședință ordinară: 
 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului comunei Domnești  
- raportul de specialitate al Compartimentului Mediu, Drumuri și Administrativ; 
- rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Domnești  

 -  prevederile art. 2 alin. (2) şi (3), art. 3, art. 8 şi art. 28 alin. (1) din O.G. nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 15, art. 23 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. a) - c), din Anexa 1 la H.G. 
nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local; 
- prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 128 alin. (1) lit. d) şi e) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
În temeiul  art. 36 alin. (2) lit. a) și art.45 din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
        Art. l. (1) Se interzice parcarea/staţionarea vehiculelor utilizate în scopul 
desfăşurării unor activităţi comerciale pe domeniul public/privat al comunei Domnești, 
aflat în administrarea comunei Domnești, de către persoanele fizice/juridice. 

(2) Se interzice expunerea spre vânzare a oricăror produse pe suprafeţele 
destinate circulaţiei pietonale, sau pe domeniul public/privat al comunei Domnești, 
aflat în administrarea comunei Domnești, de către persoanele fizice/juridice; 



(3) Prin excepţie, prevederile alin. (1) nu se aplică pentru cazurile expres 
prevăzute de actele normative în vigoare la data constatării contravenţiei. 

Art. 2. Parcarea/staţionarea vehiculelor utilizate în scopul desfăşurării unor 
activităţi comerciale și expunerea spre vânzare a oricăror produse pe suprafeţele 
destinate circulaţiei pietonale pe domeniul public/privat al comunei Domnești și aflat 
în administrarea comunei Domnești, de către persoanele fizice/juridice constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 400 lei, pentru persoanele 
fizice şi de la 800 lei la 1500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici, cu sau 
fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice. 

Art. 3 . Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în 
prezenta hotărâre se face prin proces verbal încheiat de primar sau de împuterniciţii 
acestuia, ofiţerii şi subofiţerii de poliţie, jandarmi. 

Art. 4 . Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data 
încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din 
minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre. 

Art. 5. (1) Primarul comunei Domnești prin împuterniciţii acestuia, ofiţerii şi 
subofiţerii de poliţie, jandarmi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului comunei Domnești. 

 
Ini ţiator  
Primar,  

Boşcu Ninel Constantin 
                

 
Avizat pentru legalitate 

                 Secretar 
              Zanfir Maria 
 
 


