
         
              
 
 
 
 
 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 

REFERITOR LA: Parcarea autovehiculelor grele pe teritoriul 
municipiului Caracal. 

 
EXPUNERE DE MOTIVE: Pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei 

traficului rutier şi pietonal, în scopul creşterii numărului de locuri de parcare 
pentru autoturisme precum şi a gradului de confort al cetăţenilor, se impune 
adoptarea unei hotărâri privind interzicerea parcării autovehiculelor grele pe 
domeniul public sau privat al municipiului Caracal. 

AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr.12716/23.10.2008 al Secretarului municipiului 

şi al Direcţiei Tehnice; 
- Art. 283 (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal; 
- Prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 - Art. 36 alin 2 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, completată şi modificată; 

- Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină în muncă şi protecţie 
socială, cereri, sesizări ale Consiliului local al municipiului Caracal şi avizul 
Comisiei   pentru  activităţi  de  amenajare  a   teritoriului,  urbanism ,  agricultură,  
protecţia mediului şi turism al Consiliului local Caracal. 
 În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, completată şi modificată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 

HOTĂRĂŞTE: 

 
ART. 1 (1)Se interzice staţionarea voluntară a autovehiculelor cu masa 

totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t. pe drumurile publice şi terenurile 
aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Caracal. 

(2) Restricţia prevăzută la alin.(1) se exceptează pe timpul efectuării 
operaţiunilor de încărcare/descărcare sau îmbarcare/debarcare, conducătorii 
acestor autovehicule având obligaţia să respecte circulaţia rutieră din zonă. 

 
 
 
 
 



 
 
(3) Se interzice comercializarea de produse sau servicii direct din aceste 

autovehicule, cu excepţia autovehiculelor care vor comercializa brazi pe perioada 
sărbătorilor de iarnă, în zona Pieţei Agroalimentare. 

(4) Interdicţia prevăzută la alin.(1) nu este aplicabilă autovehiculelor 
aparţinând instituţiilor prevăzute la art.32 alin.(2) din OUG 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare atunci 
când se află în acţiuni de intervenţie sau misiuni care impun urgenţa. 

ART. 2  Parcarea voluntară a autovehiculelor cu masa totală maximă 
autorizată mai mare de 3,5 t este permisă numai în incinta „Târgului săptămânal” 
fiind achitată o taxă zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice în 
cuantum de 13 lei/zi. 
 ART. 3 Încălcarea prevederilor art.1 alin.(1) şi alin.(3) constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500– 2000 lei.  
 ART.  4  (1)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute 
la art.3 se fac de către reprezentanţii Poliţiei municipiului Caracal, reprezentanţii 
Companiei de Jandarmi Caracal şi  de către împuterniciţii Primarului municipiului 
Caracal conform competenţelor ce le revin potrivit  legii.  
 (2) Contravenţiilor, prevăzute în prezenta hotărâre, le sunt aplicabile 
prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, contravenientul putând achita pe loc sau în 
maxim 48 de ore de la data încheierii/comunicării procesului verbal, jumătate din 
minimul amenzii. 
 ART. 5 Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal, împuterniciţii 
Primarului municipiului Caracal, instituţiile prevăzute la art.4 alin.(1) vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART .6 - Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Olt, 
Primarului municipiului Caracal, Companiei de Jandarmi Caracal, Poliţiei 
municipiului Caracal şi persoanelor fizice şi juridice interesate. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ 
                 PENTRU LEGALITATE:   
BONDRESCU ION LUCIAN                      SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
  
                                                                              VIOREL EMIL RĂDESCU 

 
 
 
 
 
 

NR.61/31.10.2008 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
 
 ROMÂNIA 
       JUDEŢUL OLT 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

CARACAL         Nr. 12716/23.10.2008 
 
     
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

 

Având în vedere asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier şi pietonal, 

în scopul creşterii numărului de locuri de parcare pentru autoturisme precum şi a 

gradului de confort al cetăţenilor, se impune adoptarea unei hotărâri privind 

interzicerea parcării autovehiculelor grele pe domeniul public sau privat al 

municipiului Caracal. 

 

 

   Direcţia Tehnică,          Secretarul municipiului, 

 

   Nadia Dumitrescu                                                         Emil Viorel Rădescu 

 

 

 

 


