ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr . 351
din 28.04.2022
privind: aprobarea modificării HCL 339 din 24.06.2021 pentru aprobarea
Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț Florin Pucheanu
Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședința _______________ în
data de …………………………….
Având

în

vedere

referatul

de

aprobare

nr…………………./…………………..,a

inițiatorului - Primarul municipiului Galaţi, Ionuț Florin Pucheanu;
Având în vedere raportul comun de specialitate nr……….……… al Direcției Generale
Servicii Comunitare de Utilități Publice; Instituției Arhitect Sef; Direcției Generale
Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice; Direcției de Evidență Gestiune și
Administrare a Patrimoniului; Serviciului Juridic și Legalitate;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice,
gospodărie comunala, comert și privatizare;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice,
gospodărie comunala, comert și priva;
Având în vedere adresa Poliției Locale Galați, înregistrată la Registratura

Generală a Municipiului Galați cu nr. 72209/05.04.2022;
Având în vedere prevederile art. 39, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
Având în vedere prevederile art. 7 din Legea poliției locale nr. 155/2010;
Având în vedere dispoziţiile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a), b) și lit. c); din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Având în vedere dispoziţiile art. 136, alin. (10) din Ordonanţa de Urgenţă

nr.

57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art.I – Art. 32 din Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru
gospodărirea municipiului Galați, aprobat prin HCL 339/24.06.2021, se modifică și va
avea următorul cuprins:
”Art. 32. - În aplicarea prevederilor prezentului regulament cetăţenilor le revin
următoarele obligaţii cu privire la circulația, oprirea, staționarea și parcarea
neregulamentară pe domeniul public sau privat al municipiului Galati:
a) de a nu opri şi/sau staţiona autovehicule pe locurile de parcare rezervate pentru
diferite activităţi, marcate şi semnalizate corespunzător;
b) de a nu opri sau staționa vehicule în parcuri, alei pietonale, insule de dirijare a
circulației, esplanade, trotuare, cu excepția locurilor unde oprirea, staționarea sau
parcarea este permisă prin indicatoare ; de a nu circula cu vehicule în parcuri, alei
pietonale, insule de dirijare a circulației, esplanade, trotuare;
c) de a nu parca şi staţiona autovehicule în zona de protecţie a şanţurilor, dacă
aceasta ar putea duce la deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a
şanţurilor;

d) de a nu rezerva locuri de parcare pe carosabil sau domeniul public fără aprobarea
consiliului local şi semnalizarea acestora cu altfel de însemne, marcaje sau
dispozitive decât cele agreate;
e) de a nu îngreuna circulația rutieră prin accesul și circulația vehiculelor împinse
sau trase cu mâna pe arterele municipiului Galați;
f) de a nu organiza curse neautorizate cu auto, moto şi vehicule cu tracţiune
animală;
g) de a nu circula cu motorete, scutere, ciclomotoare, motoscutere şi motociclete pe
trotuare;
h) de a nu tura excesiv motoarelor autovehiculelor, de a nu efectua cu intenție de
manevre prin derapaje întoarceri bruște, accelerări și frânări bruște, executate pe
domeniul public;
i) de a nu tura motoarele autovehiculelor, de a nu efectua manevre prin derapaje,
întoarceri bruște, accelerări și frânări bruște, executate pe domeniul public, cu
scopul verificării tehnice a acestora, în urma efectuării unor reparații;
j) de a nu ocupa, bloca sau închide părțile carosabile a drumurilor publice fără
autorizația prealabilă eliberată de administratorul drumurilor și serviciul poliției
rutiere, exceptând cazurile de avarii anunțate la autoritățile competente,
intervenții

pentru

înlăturarea incendiilor, calamităților sau

fenomenelor

meteorologice periculoase;
k) de a nu amplasa panouri publicitare, instalații sau alte construcții care
periclitează siguranța circulației;
l)

de a parca autovehiculul astfel încat să nu incomodeze accesul în/din
autovehiculele parcate pe locurile din stânga sau din dreapta, atunci când se află
într-o parcare care are locurile delimitate prin efectuarea marcajului de vopsea;
parcarea autovehicul se va face astfel încât să nu ocupe doua locuri de parcare;

m) de a nu afișa pe domeniul public însemne asemănătoare indicatoarelor rutiere și
care pot crea confuzie prin introducerea ideii că ar fi reale sau efectuarea de
marcaje rutiere prin care se delimitează/inscripționează un spațiu care aparține
domeniului public în nume propriu fără a avea forme legale;
n) de a nu circula sau staţiona vehiculele pe spațiile verzi sau destinate spațiilor
verzi;
o) de a nu ocupa domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de
administratorul domeniului public. În cazul nerespectării acestei obligații, Poliția

Locală Galați poate dispune măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculelor
care staționează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, conform
unei proceduri de ridicare.”
Art. II – Art. 34 din Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru
gospodărirea municipiului Galați, aprobat prin HCL 339/24.06.2021, se modifică și va
avea următorul cuprins:
”Art. 34. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între
200 – 400 lei nerespectarea prevederilor art. 32, lit. l).”
Art.III - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire
a prevederilor acestei hotărâri.
Art.IV - Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea și publicitatea
prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă

Avizat,
Secretarul municipiului Galați,
Radu Octavian Kovács

Întocmit,
Veronica Antohi

Romania
Judetul Galati
Municipiul Galati
Primar

REFERAT DE APROBARE
Nr.

/

Pentru asigurarea obiectivelor esențiale ale comunității constând în:
reabilitarea infrastructurii de baza, furnizarea unor servicii publice continue și de
calitate către populație, asigurarea igienei și confortului urban, menținerea ordinii
și siguranței publice, asigurarea respectării legislației în domeniul urbanismului și
disciplinei în constructii, asigurarea respectării normelor legale privind conservarea
și protecția mediului, prevenirii și combaterii încălcării normelor legale privind
curățenia localităților și comerțul, asigurarea circulației, opririi, staționării și
parcării neregulamentare pe domeniul public și privat al municipiului Galati, a fost
aprobat Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea
municipiului Galați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 339 / 24.06.2021.
Având în vedere răspunderile ce revin autorităților administrației publice
locale considerăm că se impune modificarea cadrului normativ reglementat în
prezentul regulament în ceea ce privește la circulația, oprirea, staționarea și
parcarea pe domeniu public sau privat al municipiului Galați.
În urma activităților specifice de control desfășurate de Poliția Locală
Galați, au fost constatate o serie de fapte ce încalcă reglementările privind buna
gospodărire a municipiului Galați, dar care sunt prevăzute în legislația națională,
fapt pentru care, propunem modificarea Regulamentului privind stabilirea unor
măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați.
Fata de cele aratate, supun atenției dumneavoastra proiectul de hotarare
pentru aprobarea modificării HCL 339/2021 pentru aprobarea Regulamentului
privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galati.

PRIMAR,
Ionut Florin Pucheanu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
PRIMĂRIA
Direcţia Servicii Comunitare de Utilități Publice
Instituția Arhitect Sef
Direcția Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice
Direcția Patrimoniu
Serviciul Juridic și Legalitate

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL 339 din 24.06.2021
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru
gospodărirea municipiului Galați

Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna
gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă constituie o obligație
fundamentala a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice,
agenților economici și a altor persoane juridice, precum și a cetățenilor.
Activitățile edilitar-gospodărești reprezintă ansamblul acțiunilor de utilitate
și interes local, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților
administrației publice locale, prin care se asigură buna gospodărire, păstrarea
curățeniei, respectarea normelor de igienă, precum și înfrumusețarea localităților.
Organizarea, derularea și participarea la activitățile edilitar-gospodărești
constituie o obligație permanentă a autorităților și instituțiilor publice, a agenților
economici cu sau fără personalitate juridică, precum și a cetățenilor.
Autoritățile administrației publice locale răspund de organizarea,
conducerea, îndrumarea, coordonarea și controlul întregii activități de gospodărire
și înfrumusețare a localităților.
Pentru a stabili obligațiile și răspunderile care revin persoanelor fizice și
juridice, instituțiilor publice, asociațiilor de proprietari/locatari pentru buna
gospodărire a municipiului Galați s-a aprobat prin H.C.L. nr.339/2021
Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului
Galați.
În urma activităților specifice de control desfășurate de Poliția Locală
Galați, ținând seama de atribuțiile ce îi revin, cu privire la prevederile atr. 32 lit.
p) din HCL nr. 339/2021, au fost constatate o serie de fapte ce sunt reglementate
de alte acte normative, precum O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile
publice și Legea poliției locale nr. 155/2010.

În cuprinsul art. 32 lit p), cap. VIII – Măsuri referitoare la circulația, oprirea,
staționarea și parcarea pe domeniul public sau privat al municipiului Galați,din HCL
nr. 339/2021, se menționează: ”proprietarul sau deținătorul legal al
vehiculului/autovehiculului are obligația de a comunica agentului constatator, în termen
de 15 zile de la solicitare, identitatea utilizatorului vehiculului/autovehiculului la data și
ora săvârșirii contravenției. Necomunicarea în termenul solicitat sau comunicarea
incompletă a datelor de identitate ale conducătorului vehiculului/autovehiculului
constituie contravenție ”.

Totodată, necomunicarea în termenul solicitat sau comunicarea incomplete
a datelor de identitate ale conducătorului vehiculului/autovehiculului constituie
contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 200-400 lei, conform art.
34 din HCL 339/2021.
Conform art. 39 alin.(1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe
drumurile publice, ”la solicitarea poliției rutiere, proprietarul sau deținătorul
mandatat al unui vehicul este obligat să comunice acesteia, în termenul comunicat
în cuprinsul solicitării, datele de identificare ale persoanei căreia i-a fost
încredințat autovehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice”, iar
nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu
amendă.
In cuprinsul art. 7 din Legea poliției locale nr. 155/2010 legiuitorul nu a
stabilit, în mod expres, în competența polițistului local atribuția de a solicita
proprietarului sau deținătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identității
persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice,
și nici de a plica sancțiuni contravenționale prevăzute de lege, iar vidul legislativ
nu se poate complini prin adoptarea unor acte normative secundare, în materia
constatării contravențiilor la circulația rutieră.
In acest context, propunem:
- eliminarea literei p) a articolului 32 din HCL 339/2021;
- modificarea corespunzătoare a articolului 34, în sensul eliminării
prevederilor referitoare la sancțiunea aplicabilă faptei prevăzute la art.
32 lit p).
Proiectul de hotărâre pentru modificarea
HCL nr. 339/2010 pentru
aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea
municipiului Galați întrunește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii, analizei
și aprobării de către Consiliul local al municipiului Galați.
Temeiul legal este constituit de:
-

art. 7 din Legea poliției locale nr. 155/2010;
art. 39 alin.(1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

-

art.129 alin.(1), alin. (2) lit. d) și alin.(7) lit. f), g) și i) din O.U.G nr.57/2019
privind Codul administrativ.

Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 136
alin.(10) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Institutia Arhitect Sef
Cristian Rapotan

D. D. I. L. P.
Director,
Cristian Capeţis

Directia Patrimoniu
Ionel Burtea

D.S.C.U.P
Director,
Vergiliu Vals

Serviciul Juridic și Legalitate
Nicolae Costache

Întocmit,
Veronica Antohi

Avizat juridic,
Florin Moraru

