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Nr.2031/23.03.2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul comunei Cernat
Primarul comunei Cernat,
Având în vedere că un număr semnificativ de vehicule grele sunt fie parcate la domiciliul
șoferilor sau proprietarilor, fie sunt abandonate de multă vreme pe diverse artere pe raza localității
a comunei Cernat;
Luând în considerare dispozițiile HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările și
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu
modificările si completările ulterioare;
Având avizul Poliției Rutiere nr. 97628/23.04.2021, potrivit art. 128 din OUG
nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice , republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- având în vedere dispozițiile OG nr. 2/2001 , privind regimul juridic al contravențiilor cu
modificările si completările ulterioare;
-în baza art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
-în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂRĂȘTE
Art.1 (1)Se interzice staționarea voluntară a autovehiculelor de transport marfă cu o masă
totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, a autovehiculelor care au mai mult de 9 locuri pe
scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și a utilajelor, pe drumurile publice și terenurile
aparținând domeniului public sau privat a comunei Cernat.
(2) Această restricție se exceptează
pe timpul
efectuării
operațiunilor de
încărcare/descărcare, conducătorii acestor autovehicule având obligația să respecte semnalizarea
rutieră din zonă.
(3 )Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii direct din aceste
vehicule, fără acordul scris a Primăriei Cernat.
(4)Interdicțiile de la alin. (1) nu sunt aplicabile:
- vehiculelor aparținând instituțiilor prevăzute de art.32, alin(2) lit. a) și b) din OUG
nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice , republicată cu modificările și completările
ulterioare când se află în acțiuni de intervenție sau in misiuni care impun urgență.
-vehiculelor destinate lucrărilor planificate și intervențiilor la drumuri si retelele de
utilități
- vehiculelor aparținând societăților de salubrizare.
Art.2- (1) Parcarea vehiculelor prevăzute la art. 1. alin (1) este permisă numai în locuri
destinate acestui scop.

(2) Autovehiculele aflate in tranzit prin comuna Cernat sau cele înregistrate în comuna
Cernat care nu dețin spațiu de parcare, pot staționa și parca , atăt pe timpul nopții căt și pe timpul
zilei, in parcarea amenajată de Primăria comunei Cernat in curtea Pieței comunale.
Art.3-(1) Încălcarea prevederilor art.1, alin (1) și (3) din prezenta hotărăre, constituie
contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 1000 lei. Pentru abateri repetate
se poate aplica și măsura blocării sau ridicării vehiculelor.
(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art.3, alin(1) se
efectuează de către poliție și de către împuterniciții primarului comunei Cernat , conform
competențelor ce le vin.
(3) Sancțiunile contravenționale prevăzute în prezenta hotărăre se aplică conducătorului
auto.
(4) Proprietarul sau deținătorul autovehiculului are obligația de a comunica instituției din
care face parte agentul constatator care a aplicat sancțiunea, la cererea și în termenul solicitat ,
identitatea utilizatorului și /sau conducătorului autovehiculului la data și ora săvârșirii
contravenției. În caz contrar , sancțiunea contravențională va fi aplicată proprietarului și/sau
deținătorului autovehiculului.
(5) Contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile dispozițiile OG nr.
2/2001, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și
completările ulterioare.
Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul comunei
Cernat.
Rákosi Árpád
Cernat la 23.03.2021
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Nr.2031/23.03.2021
REFERAT DE APROBARE
Un număr semnificativ de vehicule grele sunt fie parcate la domiciliul șoferilor sau proprietarilor,
fie sunt abandonate de multă vreme pe diverse artere. O parte a acestor vehicule aparțin unor societăți cu
garaje amenajate, dar care permit șoferilor să parcheze vehiculele în afara acestora și o parte sunt micii
particulari deținători de astfel de vehicule le parchează în vecinătatea locuințelor acestora.
Acest fenomen reduce semnificativ capacitatea de circulație și staționare pe arterele rutiere, fiind o
piedică în calea desfășurării fluente și în condiții de siguranță a traficului și, de asemenea, produce poluare
fonică în zonele rezidențiale. Măsura de interzicere a staționării vehiculelor grele a fost cerut și de locuitorii
comunei și consider necesar stabilirea unei norme cu caracter general asupra întregului comună.
Art. 128 din Codul rutier, aprobat prin OUG nr. 195/2002, stipulează faptul că autoritățile
administrației publice locale iau măsuri pentru menținerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor
pe care le administrează, precum și pentru iluminarea corespunzătoare a acestora, întocmesc și actualizează
planurile de organizare a circulației pentru localitățile urbane și iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se
impun în vederea asigurării fluenței și siguranței traficului, precum și a reducerii nivelurilor de emisii
poluante, stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru
diferite categorii de vehicule.
Potrivit art. 3 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.
195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat Hotărârea nr. 1.391/2006 administratorul
drumului public este obligat să asigure viabilitatea acestuia. Conform art.2 pct. 1 din același act normativ,
viabilitatea drumului este definită ca fiind starea tehnica corespunzătoare a părții carosabile, constând în
practicabilitatea permanentă a acesteia potrivit reglementărilor specifice sectorului de drum, lipsa
obstacolelor și existența amenajărilor rutiere și a mijloacelor de semnalizare, care să asigure fluența și
siguranța circulației.
Pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos, autoritățile administrației publice locale, potrivit art.
70 din Ordonanța de urgență nr. 195/2005, au obligația să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară
sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfășurarea unor activități generatoare de
disconfort pentru populație în anumite zone ale localităților, cu predominanță în spațiile destinate
locuințelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii și agrementului.
Ținând cont de condițiile actuale de parcare a vehiculelor grele în comuna Cernat, de trama stradală
limitată, de lipsa variantelor ocolitoare comunei, pentru asigurarea siguranței traficului rutier și a pietonilor,
și a gradului de confort al cetățenilor, precum și pentru protejarea mediului înconjurător și a locuitorilor se
impune interzicerea staționarea voluntară a autovehiculelor de transport marfă cu o masă totală maximă
autorizată mai mare de 3,5 tone, a autovehiculelor care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul
conducătorului auto, și a utilajelor, pe drumurile publice și terenurile aparținând domeniului public sau
privat a comunei Cernat. În același timp, autovehiculele grele aflate in tranzit prin comuna Cernat sau cele
înregistrate în comuna Cernat care nu dețin spațiu de parcare, pot staționa și parca , atât pe timpul nopții
cât și pe timpul zilei, in parcarea amenajată de Primăria comunei Cernat, în curtea Pieței comunale.
Din aceste considerente propun adoptarea proiectului de hotărâre la următoarea ședință a
Consiliului Local Cernat.
Rákosi Árpád
Cernat la 23.03.2021
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Nr.2033/23.03.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
Potrivit art. 128 din Codul rutier, aprobat prin OUG nr. 195/2002, stipulează faptul că
autoritățile administrației publice locale iau măsuri pentru menținerea permanentă în stare tehnică
bună a drumurilor pe care le administrează, precum și pentru iluminarea corespunzătoare a
acestora, întocmesc și actualizează planurile de organizare a circulației pentru localitățile urbane
și iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluenței și siguranței
traficului, precum și a reducerii nivelurilor de emisii poluante, stabilesc reglementari referitoare la
regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule.
Analizând proiectul de hotărâre privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul comunei Cernat, am
reținut că este întocmit în conformitate cu prevederile legale este necesar și oportun.
În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență nr.57/2019
privind Codul administrativ, sunt de acord cu proiectul de hotărâre și propun spre aprobare de către
Consiliul Local al comunei Cernat cu ocazia ședinței de consiliu din luna mai 2021.

Kocsis Csilla
Secretar general
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HOTĂRÂREA NR. 23/2021
privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul comunei Cernat
Consiliul local al comunei Cernat, județul Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de
26 mai 2021,
Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobarea întocmită de către primarul
comunei Cernat,,
Având în vedere că un număr semnificativ de vehicule grele sunt fie parcate la domiciliul
șoferilor sau proprietarilor, fie sunt abandonate de multă vreme pe diverse artere pe raza localității
a comunei Cernat;
Luând în considerare dispozițiile HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările și
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu
modificările si completările ulterioare;
Având avizul Poliției Rutiere nr. 97628/23.04.2021, potrivit art. 128 din OUG
nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice , republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- având în vedere dispozițiile OG nr. 2/2001 , privind regimul juridic al contravențiilor cu
modificările si completările ulterioare;
-în baza art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
-în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂRĂȘTE
Art.1 (1)Se interzice staționarea voluntară a autovehiculelor de transport marfă cu o masă
totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, a autovehiculelor care au mai mult de 9 locuri pe
scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și a utilajelor, pe drumurile publice și terenurile
aparținând domeniului public sau privat a comunei Cernat.
(2) Această restricție se exceptează
pe timpul
efectuării
operațiunilor de
încărcare/descărcare, conducătorii acestor autovehicule având obligația să respecte semnalizarea
rutieră din zonă.
(3 )Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii direct din aceste
vehicule, fără acordul scris a Primăriei Cernat.
(4)Interdicțiile de la alin. (1) nu sunt aplicabile:
- vehiculelor aparținând instituțiilor prevăzute de art.32, alin(2) lit. a) și b) din OUG
nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice , republicată cu modificările și completările
ulterioare când se află în acțiuni de intervenție sau in misiuni care impun urgență.
-vehiculelor destinate lucrărilor planificate și intervențiilor la drumuri si retelele de
utilități
- vehiculelor aparținând societăților de salubrizare.

Art.2- (1) Parcarea vehiculelor prevăzute la art. 1. alin (1) este permisă numai în locuri
destinate acestui scop.
(2) Autovehiculele aflate in tranzit prin comuna Cernat sau cele înregistrate în comuna
Cernat care nu dețin spațiu de parcare, pot staționa și parca , atăt pe timpul nopții căt și pe timpul
zilei, in parcarea amenajată de Primăria comunei Cernat in curtea Pieței comunale.
Art.3-(1) Încălcarea prevederilor art.1, alin (1) și (3) din prezenta hotărăre, constituie
contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 1000 lei. Pentru abateri repetate
se poate aplica și măsura blocării sau ridicării vehiculelor.
(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art.3, alin(1) se
efectuează de către poliție și de către împuterniciții primarului comunei Cernat , conform
competențelor ce le vin.
(3) Sancțiunile contravenționale prevăzute în prezenta hotărăre se aplică conducătorului
auto.
(4) Proprietarul sau deținătorul autovehiculului are obligația de a comunica instituției din
care face parte agentul constatator care a aplicat sancțiunea, la cererea și în termenul solicitat ,
identitatea utilizatorului și /sau conducătorului autovehiculului la data și ora săvârșirii
contravenției. În caz contrar , sancțiunea contravențională va fi aplicată proprietarului și/sau
deținătorului autovehiculului.
(5) Contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile dispozițiile OG nr.
2/2001, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și
completările ulterioare.
Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul comunei
Cernat.

Cernat la 26.05.2021
Preşedintele de ședință
Vén Gábor
Difuzarea:
1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local
1 ex.la domnul Primar
1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna
1 ex.la afişare

Contrasemnează
Secretar general
Kocsis Csilla Bea
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Nr.
Comisia juridică și disciplină

AVIZ
asupra proiectului de hotărâre privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul comunei
Cernat

Comisia juridică și disciplină, la data de 25.05.2021 s-a întrunit în ședință de lucru pentru
avizarea proiectului de hotărâre privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul comunei Cernat
În urma analizării proiectului de hotărâre, văzând raportul de specialitate al
compartimentului de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului, s-a reținut că este
întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun.
În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărăre și se propune spre aprobare de
către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna mai 2021.
Cernat la 25.05.2021
Presedinte
Fábián Sándor

Secretar
Vén Gábor

