
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL VATRA DORNEI 

                  CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind privind completarea hcl nr.44/2017 privind „normele  privind buna convieţuire, 

ordinea şi liniştea publică, gospodărirea oraşului şi protecţia mediului, precum şi 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în municipiul VATRA DORNEI 

 
                                                                      Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei , 
                                                           intrunit in sedinta ordinara   in data de 24  iunie  2021 
 

Având în vedere  referatul de aprobare prezentat de viceprimarul Municipiului Vatra 
Dornei înregistrată cu nr.17374/16.06.2021, Raportul nr.17375/16.06.2021 al 
compartimentului de specialitate şi Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al Municipiului Vatra Dornei; 

În conformitate cu prevederile art. 24 din OG nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localităţilor rurale şi urbane aprobată şi modificată de Legea nr. 515/2002, OUG nr. 195/2005,  
aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
privind protecţia mediului, OG nr. 2/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind regimul contravenţiilor; 
           În temeiul art.129, alin.(2) lit.(d) si  alin.(7), lit.(i) si (k), art.139 alin.(1) si art.196 
alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ Republicată; 
 
       HOTĂRĂŞTE: 

            Art.1. Se completeaza HCL nr.44/2017 privind „normele  privind buna convieţuire, 
ordinea şi liniştea publică, gospodărirea oraşului şi protecţia mediului, precum şi 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în municipiul Vatra Dornei „ dupa cum 
urmeaza : 

Alin.(1).Art.9 se completeaza cu litera f: 
Persoanele fizice sau juridice, care folosesc mijloace de transport sau utilaje pe raza 

muncipiului Vatra Dornei, pentru păstrarea în bune condiţii a drumurilor publice, sunt 
obligate: 

f) Sa nu parcheze pe domeniul public (parcari amenajate, carosabil, patile laterale 
ale drumului, spatiul verde)mijloacele de transport fara drept de circulatie pe drumurile 
publice. 

Alin.(2)Articolul 17 se completeaza cu pct.31 : 
„Constituie contravenţie la normele privind salubrizarea şi protecţia mediului 

înconjurător pe raza municipiului Vatra Dornei şi se sancţionează cu amendă săvârşirea 
oricăreia din următoarele fapte: 

Alin.(3) Pct.31 „Depozitarea mijloacelor de transport fara drept de circulatie pe 
drumurile publice, a vehiculelor dezmembrate partial la o distanta mai mica de 30 m fata 
de rauri, lacuri, paraie sau santuri de scurgere  a apei pluviale.Exceptie fac locurile special 
amenajate  dupa un proiect aprobat de autoritatea locala.Sanctiuni 100-1000 lei persoane 
fizice;200-2000 lei persoane juridice ”. 

Alin.(4) Articolul 19 se completeaza cu lit.i: 
Deţinătorii de imobile, sub orice titlu, sau utilizatorii acestor imobile au obligaţia: 
i)Sa nu modifice topografia terenului prin efectuarea de sapaturi sau depozitarea de 



pamant, moloz, fara autorizatia/avizul autoritatii locale si neaducerea la starea 
si forma initiala. 

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr44/2017 raman valabile. 
Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data   aducerii la cunostinta 

publica. 
Art.4 Primarul municipiului prin apartul de specialitate, va duce la indeplinire 
 prevederile prezentei hotarari. 
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