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H O T A R A R E 
================ 

privind restrictionarea accesului autovehiculelor , 
altele decat  cele cu destinatie agricola, pe drumurile de exploatare  
 proprietatea publica   a comunei  Tirgsoru Vechi, judetul  Prahova 

 
 
 
            Avand in vedere; 
            Proiectul de hotarare privind restrictionarea accesului autovehiculelor ( altele 
decat cele cu destinatie agricola) pe drumurile de exploatare , proprietatea publica a 
comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, initiat de dl Balaban Mihai, consilier local; 
            Expunerea de motive a dlui Dragan Nicolae , primarul comunei Tirgsoru Vechi, 
inregistrata cu nr.2503 din 15.04.2011; 
            Prevederile Ordonantei de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
             Prevederile Ordonantei de Guvern nr.21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane 
si rurale aprobata si modifuicata prin Legea nr.515/2002; 
             Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tirgsoru 
Vechi; 
             Raportul secretarului comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova; 
             In temeiul prevederilor Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
              
             Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 
hotarare: 
 
                     
 
              Art.1- (1) Pentru protejarea recoltelor, se restricitioneaza accesul autovehiculelor , 
altele decat cele cu destinatie agricola, pe drumurile de exploatare proprietate publica a 
comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova. 
                         (2) Accesul autovehiculelor, altele decat cele cu destinatie agricola pe 
drumurile de exploatare proprietatea publica a comunei Tirgsoru Vechi se face numai cu avizul 
prealabil al Consiliului local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova. 
                          
 
 



          Art.2- Nerespectarea prevederilor art.1 alin. (2)  din prezenta hotarare constituie 
contraventie si se sanctioneaza cu amenda dupa cum urmeaza: 
                    - persoane fizice intre 100 – 500 lei, pentru  prima contraventie; 200- 600 lei 
pentru a doua contraventie si urmatoarele; 
                    - persoane juridice, intre 200- 600 lei pentru  prima contraventie; 500-1000 lei 
pentru a doua contraventie si urmatoarele. 
         Art.3- Constatarea contraventiilor si sanctionarea contravenientilor se va face de catre: 
           
                    - primar si imputernicitii acestuia; 
                    - personalul din cadrul politiei locale; 
                    - personalul din cadrul politiei comunale. 
         Art.4- Contraventientii pot achita jumatate din minimul amenzii in termen de 48 ore. 
         Art.5- Prevederile prezentei hotarari vor fi  duse la indeplinire de primar si persoanele cu 
atributii in domeniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului si vor fi transmise 
persoanelor si institutiilor interesate de secretarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova. 
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