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PRIVIND INTERZICEREA ACCESULUI SI CIRCULATIEI VEHICULELOR CU TRACTIUNE
ANIMALA PE DRUMURILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind interzicerea accesului si circulatiei de motive cu tractiune animala

pe drumurile publice din municipiul Bucuresti

 

     Avand in vedere Expunrea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Departamentului
Transport Public si Cai de Comunicatii;
     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
     In conformitate cu prevederile art.10(1), lit.”a”, “b” si “c”, art.10(2) din Decretul nr.328/1996 privind
circulatia pe drumurile publice, republicat si ale art.30 si art.126 lit.”f” din Regulamentul pentru aplicarea
Decretului nr.328/1996 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea
contraventiilor in acest sector, republicat;
     In baza Legii nr.32/1998 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor;
     In temeiul art.20(2) lit.”g” si al art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica
locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

     Art.1- In scopul asigurarii fluentei si sigurantei traficului, se interzic accesul si circulatia vehiculelor cu
tractiune animala pe drumurile publice din municipiul Bucuresti.
     Art.2- Semnalizare interdictiei de la art.1 se face de catre Administrarea Strazilor prin indicatoare rutiere
conform STAS 1848/1-86, iar amplasamentul acestora se avizeaza de catre Comisia Tehnica de Circulatie a
municipiului Bucuresti.
     Art.3- Incalcarea prevederilor art.1 din prezenta hotarare constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda de la 200.000 la 400.000 lei.
     Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se efectueaza de catre ofiterii si subofiterii de politie.



     Art.4-Prevederile Legii nr.32/1998 modificata, referitoare la constatarea contraventiilor, aplicarea
sanctiunii, plata si incasarea amenzilor, precum si caile de atac se aplica, deopotriva, si celor stabilite prin
prezenta hotarare.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA,                 SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                               BUCURESTI,

Drd.Radu Florinel Dumbraveanu           Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 26.10.2000

Nr.233


