
 

 

 
 

  
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 16/2021 
cu privire la modificarea H.C.L. Târgu Secuiesc nr. 101/2017 privind aprobarea 

Regulamentului 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 referatul de aprobare al viceprimarului municipiului Târgu 

Secuiesc cu privire la modificarea H.C.L. Târgu Secueisc nr. 101/2017 privind aprobarea 
Regulamentului 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 art.9, art.24 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților 
urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic 
al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,  
        Luând în considerare prevederile art.7 din Legea Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), art. 129 alin. (7) lit. g), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin.(1) lit. 
a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
   Art. 1. – Se modifică art. 8. pct. 8 din Anexa la H.C.L.Târgu Secuiesc nr. 101/2017 și va avea 

următorul conținut:  
       ”Art. 8. pct. 8 – Este interzisă oprirea sau staționarea voluntară pe carosabil, în parcările 

de reședință amenajate în jurul imobilelor de locuit, spații verzi, trotuare, alei, platforme, terenuri de 
joacă și platforme gospodărești pe domeniul public și privat al Municipiului Târgu Secuiesc: 

       - între orele 18:00-06:00 a vehiculelor indiferent de tonaj pentru transportul de marfă și a 
autovehiculelor pentru transport de persoane care au mai mult de nouă locuri pe scaune pentru 
transportul de persoane. Prevederile la art. 8 pct. 8 nu se aplică pe timpul efectuării operațiunilor de 
încărcare/descărcare sau îmbarcare/debarcare, conducătorii acestor vehicule având obligația să 
respecte semnalizarea rutieră din zonă. 

      - parcarea tractoarelor, remorcilor, rulotelor, remorcilor speciale, trailere și tuturor 
utilajelor agricole.” 
          Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Viceprimarul 
municipiului Târgu Secuiesc, precum și Direcția Poliția Locală al municipiului Târgu Secuiesc. 
 
 

Târgu Secuiesc, la  28 ianuarie 2021  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
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