
 

 

 
H O T Ă R Â R E A   NR.  14/2018 

privind modificarea și completarea HCL  NR. 101/2017 
 privind obligațiile și responsabilitățile ce revin persoanelor fizice  și juridice 
din municipiul TÂRGU SECUIESC pentru buna gospodărire și înfrumusețare 
a localității și protecția mediului precum  și constatarea faptelor ce constituie 

contravenții 
 
Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a consilierului Szilveszter 

Szabolcs pentru Modificarea și Completarea HCL NR. 101/2017 privind obligațiile și 
responsabilitățile ce revin persoanelor fizice  și juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC 
pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localității și protecția mediului precum  și 
constatarea faptelor ce constituie contravenții 
 Având în vedere prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 
modificările și completările ulterioare,  

În conformitate cu art. 12 alin. 1 și 2 din OG nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d coroborat cu alin. (6) lit. a, pct. 16, art. 45 
alin. (2), și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

        H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ARTICOL UNIC. – Se aprobă modificarea și completarea anexei la HCL nr. 101/2017 
privind obligațiile și responsabilitățile ce revin persoanelor fizice și juridice din municipiul 
Târgu Secuiesc pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localității și protecția mediului 
precum și constatarea faptelor ce  constituie contravenții, după cum urmează: 

(1) – Art. 8 alin. 2 al Regulamentului se va modifica și va avea urmatorul cuprins:  
”Art. 8 alin. 2.  - Oprirea, staționarea sau parcarea vehiculelor pe zone și spații verzi, 

parcuri, spații și locuri de joacă pentru copii sau în locuri nepermise, inclusiv în zona 
indicatoarelor rutiere care interzic acest lucru.” 

(2) –Art. 8 alin. 20 al Regulamentului se va modifica și va avea urmatorul cuprins:  
„Art. 8 alin. 20. - Șă nu oprească sau să staționeze autoturismele la intrarea pe curți, 

străzi sau proprietăți îngreunând astfel accesul proprietarilor sau mașinilor de intervenție sau în 
zona indicatoarelor rutiere care interzic acest lucru.” 

 
Târgu Secuiesc, la 15 februarie 2018 
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    Fejér Melinda 
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