HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Interzicerea expunerii spre vânzare a autovehiculelor
pe domeniul public sau privat al municipiului Caracal.
EXPUNERE DE MOTIVE: În urma verificărilor efectuate de
reprezentanţii Primăriei municipiului Caracal, s-a constatat existenţa a numeroase
autovehicule expuse spre vânzare pe trotuare, în parcări publice, zone verzi, alei
pietonale sau scuaruri. Datorită faptului că locurile de parcare sunt deficitare,
ocuparea acestora, cu maşini expuse pentru vânzare, îngreunează şi mai mult
staţionarea autovehiculelor aflate în tranzit prin zonele deservite de locurile de
parcare vizate.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr.12751/23.10.2008 al Direcţiei Tehnice şi al
Secretarului municipiului;
- 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;
- HCL nr.54/16.10.1996 privind organizarea târgului pentru vânzareacumpărarea de autoturisme şi piese de schimb în municipiul Caracal
- Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină în muncă şi protecţie
socială, cereri, sesizări şi avizul Comisiei pentru activităţi de amenajare a
teritoriului, urbanism , agricultură, protecţia mediului şi turism ale 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 expunerea spre vânzare a autovehiculelor (inclusiv
cele neînmatriculate) pe domeniului public sau privat al municipiului Caracal.
(2) Expunerea spre vânzare a autovehiculelor în municipiul Caracal se
poate face în fiecare zi de sâmbătă în incinta actualului târg săptămânal conform
HCL nr.54/16.10.1996 privind organizarea târgului pentru vânzarea-cumpărarea
de autoturisme şi piese de schimb în municipiul Caracal.

ART.2 În sensul prezentei hotărâri următorii termeni se definesc astfel:
a) autovehicul expus spre vânzare – autovehicul de orice categorie având
sau nu numere de înmatriculare, staţionat pe domeniul public sau privat al
municipiului Caracal, care poartă afişe, însemne ori alte înscrisuri privind intenţia
de vânzare a acestuia;
b) deţinător de autovehicul – proprietarul autovehiculului la data săvârşirii
faptei, cât şi persoana căreia i s-a încredinţat autovehiculul sub orice formă;
ART.3 Încălcarea dispoziţiilor de la art.1 din prezenta hotărâre constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 –
1000 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 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.
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RAPORT DE SPECIALITATE

În urma verificărilor efectuate de reprezentanţii Primăriei municipiului
Caracal, s-a constatat existenţa a numeroase autovehicule expuse spre vânzare pe
trotuare, în parcări publice, zone verzi, alei pietonale sau scuaruri. Datorită
faptului că locurile de parcare sunt deficitare, ocuparea acestora, cu maşini expuse
pentru vânzare, îngreunează şi mai mult staţionarea autovehiculelor aflate în
tranzit prin zonele deservite prin locurile de parcare vizate.
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