
ANUNȚ 

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea: 

 

- 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; 

 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631 

Adresa: Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis nr. 51, 

Constanța, Cod poștal 900725, tel./fax. 0241/488150 

 

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența  

decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică, începând cu data de 

04.05.2018,  forma consolidată a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea:  

 

- 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; 

 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat: 

- La sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13 

- Pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanța.ro, la secțiunea “Transparență 

decizională”, 

- Precizăm că proiectul a fost afișat pe site începând cu data de 15.02.2018. 

În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, până la data de 14.05.2018, se pot trimite propuneri, 

sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii 

publice. 

 Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris: 

- Prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, din str. Amzacea nr.13 

- Prin fax, la nr. 0241/484220; 

- Prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro 

 

http://www.primăria-constanța.ro/
mailto:mugurel.petcu@primaria-constanta.ro


  
 

  ROMÂNIA  

  JUDEŢUL CONSTANŢA 

  MUNICIPIUL CONSTANŢA 

   CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea şi completarea 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 
 

 
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. 62664/13.04.2018;                         . 

       Ținând cont de raportul de specialitate al Direcției generale poliția locală înregistrat 

sub nr. 62766/13.04.2018 prin care se propune modificarea şi completarea 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; 

 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; 

Având în vedere 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 Se introduce art.26 care va avea următorul conținut: 

 “1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face direct de către 

agentul constatator; 

(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. 

(7) Obstrucţionarea controlului efectuat în conformitate cu reglementările 

prezentei hotărâri, prin orice mijloace sau metode, precum şi refuzul prezentării 

documentelor solicitate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 

1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru 

persoanele juridice, dacă faptele nu se încadrează în alte prevederi legale ”     

     

ART. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 276/27.11.2015 rămân neschimbate. 

 

ART. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația publică locală va comunica 

prezenta hotărâre Direcției generale poliția locală în vederea aducerii la îndeplinire și, 

spre știință, Instituției prefectului județului Constanța. 

 Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: __________pentru, 

______împotrivă, ________abțineri. 

 La data adoptării sunt în funcție ________din 27 membri. 

 

   PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ,                                                                         

                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ           

                                                  SECRETAR, 

                                             MARCELA ENACHE 

CONSTANȚA 

Nr. ______/__________ 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL CONSTANȚA 

MUNICIPIUL CONSTANȚA 

PRIMAR 

Nr. 62664/13.04.2018 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, precum și 

necesitatea unei mai bune organizări și desfășurări a activităţii Direcţiei generale 

poliţia locală, considerăm necesară și oportună introducerea următoarelor puncte în 

cadrul 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: 

1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face direct de către 

agentul constatator; 

(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. 

(7) Obstrucţionarea controlului efectuat în conformitate cu reglementările 

prezentei hotărâri, prin orice mijloace sau metode, precum şi refuzul prezentării 

documentelor solicitate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 



1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru 

persoanele juridice, dacă faptele nu se încadrează în alte prevederi legale.  

  

În consecinţă, în temeiul art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

inițiez proiectul de hotărâre pentru modificarea 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; 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 

DECEBAL FĂGĂDĂU 
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Constanța, Str. Amzacea nr. 13 
Tel./Fax: 0241 – 484 212 / 0241 – 484 220  

Confidențial ! Date cu caracter personal, prelucrate conform prevederilor Legii nr. 677/2001 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

R E F E R A T 

 

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 

 

 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, precum și 

necesitatea unei mai bune organizări și desfășurări a activităţii Direcţiei generale poliţia 

locală, considerăm necesară și oportună introducerea următoarelor puncte în cadrul 

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: 

1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către 

agentul constatator; 

(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; 

R  O  M  Â  N  I  A 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA  

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ 

SERVICIUL CONTROL PROTECȚIA MEDIULUI 

Operator de date cu caracter personal nr.10886 

 

 

 
 

 

 

NESECRET 

Constanța 

Nr.62766 /13.04.2018 

Ex. nr. 1/1 
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Constanța, Str. Amzacea nr. 13 
Tel./Fax: 0241 – 484 212 / 0241 – 484 220  

Confidențial ! Date cu caracter personal, prelucrate conform prevederilor Legii nr. 677/2001 

(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. 

(7) Obstrucţionarea controlului efectuat în conformitate cu reglementările 

prezentei hotărâri, prin orice mijloace sau metode, precum şi refuzul prezentării 

documentelor solicitate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 

1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru 

persoanele juridice, dacă faptele nu se încadrează în alte prevederi legale.  

În consecinţă, în  conformitate cu art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale propunem inițierea unui proiect de hotărâre de consiliu 

local pentru modificarea și completarea, în sensul menționat, a HCL 276/27.11.2015, 

după cum urmează: 

 

ART. 1 Se introduce art.35 care va avea următorul conținut: 

 “1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către 

agentul constatator; 

(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; 
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Constanța, Str. Amzacea nr. 13 
Tel./Fax: 0241 – 484 212 / 0241 – 484 220  

Confidențial ! Date cu caracter personal, prelucrate conform prevederilor Legii nr. 677/2001 

(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. 

(7) Obstrucţionarea controlului efectuat în conformitate cu reglementările 

prezentei hotărâri, prin orice mijloace sau metode, precum şi refuzul prezentării 

documentelor solicitate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 

1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru 

persoanele juridice, dacă faptele nu se încadrează în alte prevederi legale ” 

 

 

 

Cu stimă, 

 

 

DIRECTOR  GENERAL 

Comisar-șef de poliție  

 

TUDOREL DOGARU 
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