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www.primaritm.ro/hcl.php?unid=1433C5516B8BFB72C225794900294EF6
Hotararea Consiliului Local 381/29.11.2011
privind completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea si
sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Municipiului Timisoara, modificata si completata prin
Hotararea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009
Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Primarului Municipiului Timisoara, domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,
Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si
societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si
probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism,
ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, modificata;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea si sanctionarea
contraventiilor pe teritoriul Municipiului Timisoara si Hotararea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009 pentru
modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local nr.371/30.10.2007 privind constatarea si
sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 lit. (b), (c) si (d) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia
publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si
modificata;
HOTARASTE
Art. 1: Se aproba completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea si
sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Municipiului Timisoara, modificata si completata prin Hotararea
Consiliului Local nr. 206/26.05.2009, prin introducerea dupa articolul 28 a unui nou articol, articolul 281 cu
urmatorul cuprins:
'(1) Stationarea autovehiculelor in zona pietelor agro-alimentare, targurilor si oboarelor, precum si a altor
zone aprobate de Comisia de Circulatie se face fara depasirea intervalului de timp permis in zonele de
stationare cu durata limitata la 2 (doua) ore si in baza unor tichete speciale de stationare care pot fi procurate
atat de la sediul S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. cat si de la centrele de distributie a presei sau alte
puncte de distributie a tichetelor, ori prin sistemul de taxare prin intermediul telefoniei mobile care
functioneaza pe raza municipiului Timisoara.
(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala, cu ridicarea sau blocarea
autovehiculelor si plata contravalorii prestatiei efectuate, urmatoarele fapte:
a) Stationarea in zona pietelor agroalimentare, targurilor si oboarelor a autovehiculelor cu depasirea
intervalului de timp permis in zonele de stationare cu durata limitata la 2 (doua) ore marcate si semnalizate
corespunzator.
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b) Ocuparea locurilor de parcare din zona pietelor agroalimentare, targurilor si oboarelor cu depasirea timpului
de stationare limitata, de catre autovehiculele incarcate cu produse destinate comercializarii in aceste locuri
sau prin folosirea lor ca depozite de marfa.
c) Stationarea autovehiculelor pe strazile cu stationare pe perioada limitata, cu depasirea intervalului de timp
permis in zonele de stationare cu durata limitata la 2 (doua) ore, marcate si semnalizate corespunzator.
d) Neafisarea tichetului de parcare la loc vizibil in interiorul autovehiculului - astfel incat sa permita controlul
validitatii - in zona pietelor agroalimentare, targurilor si oboarelor, respectiv in zonele unde stationarea este
limitata in timp.
(3) Amenda contraventional• pentru nerespectarea prevederilor art. 281 alin.2 lit. a), b)si c), este cuprins•
intre: 200 - 300 de lei pentru persoanele fizice si juridice.
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute, se face de catre agentii de Politie Locala din
cadrul Directiei Politia Locala Timisoara sau alte persoane imputernicite de Primarul Municipiului Timisoara.
(5) In cazul in care contravenientul este de fata, acesta va fi legitimat de catre agentul constatator care va
intocmi pe loc procesul -verbal de constatare a contraventiei, si se va dispune eliberarea domeniului public sau
privat al Municipiului Timisoara de vehiculul respectiv.
(6) In cazul in care contravenientul nu este de fata sau desi prezent, refuza sa se legitimize, agentul constatator
poate dispune ridicarea vehiculului. Ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului respectiv, in spatii special
amenajate, se efectueaza de catre unitatile specializate si autorizate in conditiile legii, in conformitate cu
prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 149/2001.
(7) In momentul in care detinatorul se prezinta pentru ridicarea vehiculului, acesta va fi legitimat de catre
agentul constatator, care va intocmi procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei si va
dispune eliberarea sau deblocarea acestuia.
(8) Restituirea vehiculelor se efectueaza de catre unitatile specializate si autorizate, dupa ce se face dovada
achitarii amenzii contraventionale si a cheltuielilor reprezentand contravaloarea operatiunilor efectuate, in
conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr. 149/2001.
(9) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii
procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii, agentul
constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(10) Constatarea si sanctionarea contraventiei, se va efectua in conformitate cu prevederile Ordonantei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata si modificata prin Legea nr.
180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.'
Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Politia Locala , Directia
Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
Timisoara.
Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Politia Locala;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare ;
- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern ;
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- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI
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