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HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

Privind modificarea art.1 din HCL nr.139/26.11.2009 pentru aprobarea desemnării unui consilier local 

 care să facă parte din comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din municipiul Săcele   

 

 

 Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de  21.02.2013 

 Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Direcţiei 

Patrimoniu şi Gospodărire Oraş , Serviciul Investiţii , înregistrat cu Nr. 5002 din 14.02.2013 prin care s-a 

propus modificarea art.1 la HCL nr.139/26.11.2009 în sensul desemnării d-lui consilier local Nistor Horia 

pentru a face parte din Comisia de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul 

Săcele. 

Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

 Vazând prevederile  H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a O.G. 

71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local – Anexa 2. Regulamentul cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local ; O.G. nr. 43/1997 republicată, cu modificarile şi completările 

ulterioare, privind regimul drumurilor ; Ord. M.T. nr. 49/1998 cu privire la normele tehnice privind 

proiectarea şi realizarea străzilor în localităţi urbane ; A.N.D. 525 – 2000 – Instrucţie privind protecţia 

drumurilor publice pe timp de iarnă , combaterea lunecuşului şi a înzăpezirii ; A.N.D. 567-2002-Instrucţie 

privind modul de intervenţie în cazul dezastrelor produse de fenomene meteorologice periculoase la drumurile 

publice ; O.U.G. 195/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea circulaţiei 

pe drumurile publice ; H.G. nr.1391/2006 cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea 

Regulamentului de aplicare a O.U.G. 195/2002 – privind circulaţia pe drumurile publice ;-Sunt reglementate 

modalităţi de amenajare, întreţinere şi exploatare a locurilor de parcare din unitaţile administrativ teritoriale. 

Văzând art.16 din regulamentul de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din 

municipiul Săcele. 

 În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. b, c, d, e, alin. (5) lit. a, alin. (6) lit. a, pct. 13, 19, alin. (9), si al 

art. 45 din  Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

 Art. 1.  Se aprobă modificarea art 1 la HCL nr.139/26.11.2009 în sensul desemnării d-lui consilier local 

Nistor Horia pentru a face parte din  Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare în parcările de 

reşedinţă din municipiul Săcele.  

Art. 2.   Primarul municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

           

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             CONTRASEMNAT  

                CONSILIER                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

EC. POPA MARIUS CRISTIAN                                                           CJ. ANDRONIC MARIA  

 
Intocmit: C.J. NECULA  GETA 

Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  7  ex 

Hotararea a fost adoptata:  cu 17 voturi pentru si 2 voturi impotriva 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 19 


