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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

 
pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea  permiselor de liberă trecere 

pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Săcele 

 

 

   Consiliul Local al municipiului Săcele întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2013 

 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Compartimentului SSM şi PM, 

înregistrat cu nr. 37642/18.07.2013 prin care s-a propus aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi 

folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Săcele, conform anexei. 

Văzând prevederile art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu  modificările 

şi completările ulterioare,  ale Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare, ale OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, ale OG nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, 

 În temeiul  art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. “d” , alin. 6 lit. “a” pct. 13 şi al art. 45 din Legea  nr. 215 / 

2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 Se aprobă Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulaţia 

pe străzile din Municipiul Săcele, conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre; 

Art.2 Odată cu intrarea în vigoare a prezentei Hotărâri, orice prevedere contrară se revocă; 

Art.3 Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri; 
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    PRIMARUL MUNICIPIULUI SĂCELE     SECRETARUL MUNICIPIULUI SĂCELE 

    EC. NISTOR RADU FLOREA       VIZAT  PENTRU  LEGALITATE 
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