ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HCL nr. 260/11.11.2010 privind regulamentul de signalistică la nivelul municipiului Constanța, HCL nr.
189/30.06.2017 - pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările
tehnico – edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului
Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care
transportă materiale de construcții; HCL nr. 276/27.11.2015 - privind aprobarea
Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele
publice de comunicații electronice pe proprietate publică sau privată a municipiului
Constanța, HCL nr. 464/2004 - privind transportul de persoane sau bunuri în regim de
taxi și în regim de închiriere, HCL nr. 44/2004 - privind serviciile regulate de transport
public local de călători și a HCL nr. 416/2017–privind stabilirea taxelor și impozitelor,
anexa5 și anexa 9.

Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de
_______________________.
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Decebal
Făgădău înregistrată sub nr.
.
- Ținând cont de raportul de specialitate al Direcției generale poliția locală
înregistrat sub nr. ___________________prin care se propune modificarea şi
completarea HCL nr. 260/11.11.2010 - privind regulamentul de signalistică la nivelul
municipiului Constanța;
HCL nr. 189/30.06.2017 - pentru aprobarea Regulamentului privind
normele pentru lucrările tehnico – edilitare care se execută pe domeniul public sau
privat al municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a
autovehiculelor care transportă materiale de construcții;
HCL nr. 276/27.11.2015 - privind aprobarea Regulamentului referitor la
condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații
electronice pe proprietate publică sau privată a municipiului Constanța;
HCL nr. 464/2004 - privind transportul de persoane sau bunuri în regim de
taxi și în regim de închiriere;
- HCL nr. 44/2004 - privind serviciile regulate de transport public local de
călători;
HCL nr. 416/2017–privind stabilirea taxelor și impozitelor.
Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice,
comerț, turism, agrement și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie

publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertaţilor
cetaţeanului.
Ținând cont de prevederile Legii nr. 155/2010 a poliției locale, O.G. nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

ART. 1 În cuprinsul fiecărei hotărâri de consiliu supuse modificării și completării
se vor introduce următoarele modificări:
1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către agentul
constatator stabilit prin H.C.L;
(2) Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice
certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se
aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei;
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), procesul-verbal se poate încheia şi în lipsa
contravenientului, după stabilirea identităţii acestuia, menţionându-se aceasta în
procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori;
(4) Pentru amenzile contravenţionale în cuantum de până la 2.500 lei,
contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumătate din minimul amenzii
prevăzute în H.C.L.
(5) În cazul prevăzut la alin. (4), agentul constatator eliberează contravenientului
chitanţa reprezentând contravaloarea amenzii, în care se menţionează data, numele şi
prenumele contravenientului, fapta săvârşită, actul normativ care stabileşte şi
sancţionează contravenţia, numele, prenumele şi semnătura agentului constatator,
nemaifiind necesară încheierea procesului-verbal de constatare a contravenţiei dacă nu
se dispune şi o sancţiune contravenţională complementară.
(6) Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de
Guvern nr. 2 / 2001, art. 28 alin. 1, în sensul că se poate achita în 48 ore jumătate din
cuantumul minim al amenzii.
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