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Nr.5153 din 30.08.2017
ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată (r1), se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act
normativ:
Proiect de hotărâre privind interzicerea circulației pe timpul nopţii a vehiculelor cu tracțiune
animală în perioada campaniilor agricole în comuna Oţeleni, judeţul Iaşi
Proiectul de hotărâre, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat:
- pe site-ul Primăriei comunei Oţeleni la adresa: www.primariaoteleni.ro secţiunea Transparenţă
decizională
- la sediul Primăriei comunei Oţeleni, Str. Şcolii, nr. 2, sat Oţeleni, com. Oţeleni, jud. Iaşi
(panoul de afişaj);
Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la secretariatul
comunei Oţeleni.
În conformitate cu prevederile art. 7. alin. (4) din Lege nr. 52/2003, începând cu data
afişării şi până la data de 29.09.2017 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare
de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:
- prin fax la numărul 0232/718.246
- prin email la adresa: primariaotelenioteleni@yahoo.ro
- prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei comunei Oţeleni, Str. Şcolii, nr. 2, sat
Oţeleni, com. Oţeleni, jud. Iaşi
- depuse la secretariatul comunei Oţeleni, judeţul Iaşi,
- persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu
privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din
proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale
expeditorului. Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a
definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Oțeleni;
- persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi
transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Benchea Robert,
consilier cu atribuții de secretar de comună.
Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre se va organiza în condiţiile prevăzute de
Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (r1),

dacă acest lucru se solicită în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă
autoritate publică.
Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi propunerile şi
observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea: „Recomandare la proiectul de hotărâre
privind interzicerea circulației pe timpul nopţii a vehiculelor cu tracțiune animală în
perioada campaniilor agricole în comuna Oţeleni, judeţul Iaşi”

Pentru secretarul comunei,
Benchea Robert
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr.5152 din 30.08.2017
privind interzicerea circulației pe timpul nopţii a vehiculelor cu tracțiune animală în perioada
campaniilor agricole în comuna Oţeleni, judeţul Iaşi
Primarul interimar al comunei Oțeleni
Având în vedere
- cererea formulată de către fermieri și agricultori de pe raza comunei Oțeleni, în cadrul
ședinței de consiliu locl din data de 29.08.2017 constatată prin procesul-verbal nr. 5126
din 29.08.2017.
- necesitatea prevenirii comiterii furturilor și a sustragerilor sub orice formă de pe câmp, de
produse agricole, a distrugerii acestora de către animalele lăsate nesupravegheate, cât și a
prevenirii unor evenimente rutiere,
- Nota de fundamentare înregistrată la nr.5127 din 29.08.2017 privind necesitatea
interzicerii circulației pe timpul nopții a vehiculelor cu tracțiune animală pe durata
campaniilor agricole de toamnă,
- Raportul compartimentului de resort înregistrat la nr.5112 din 29.08.2017;
- Raportul de avizare al Comisiei economice din cadrul Consiliului Local Oţeleni,
înregistrat la nr..........din............................
- Raportul de avizare al Comisiei juridice din cadrul Consiliului Local înregistrat la
nr..........din .........................,
- Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, protecţie socială,
activităţi sportive şi agrement din cadrul Consiliului Local Oţeleni, înregistrat la nr.
..........din .............................
- prevederile O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, ale H.G. nr.
1391/2006 - pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenta a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
- prevederilor art. 200 – art 204 din H.G. 85/2003, pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a O.U.G.nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor cu
tracţiune animală.
- Ordonanţei nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local,
- Prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
locală.
În baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 7, art. 45 alin.(1) şi ale
art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

PROPUN:
Art. 1 Aprobarea interzicerii circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe timpul nopții, în
perioada campaniilor agicole, respectiv 01 iunie – 01 noiembrie, pe raza comunei Oțeleni cât și
pe drumul de exploatație agricolă, drumurile de pe câmp, sole parcele, cu excepția zilelor în care
deplasarea se face în târguri, piețe și oboare.
Art.2. Aprobrea interzicerii lăsării animalelor nesupravegheate de către cetățeni pe câmp, atât pe
timp de zi cât și pe timp de noaapte.
Art.3. Aprobarea ca organele de poliție sprijinite de Consiliul Local Oțeleni, să execute
controale în vederea respectării prevederilor art. 1 și art.2.
Art.4. Nerespectarea prevederilor art. 1 și art.2. din prezentul proiect de hotărâre constituie
contravenție și se sancționează cu amenda de la 500 la 1000 lei.
Art.5. Constatarea și sancționarea contravențiilor sunt de competența Primarului comunei
Oțeleni, Viceprimarului comunei Oțeleni și a organelor de poliție.
Art.6. Semnalizarea interdicţiei prevăzute la art.1 va fi asigurată de către Compartimentul
administrativ și gospodărire prin amplasarea de indicatoare rutiere de interzicere, conform
normelor legale în vigoare.
Art.7. Prevederile hotărârii ce se va da se completează cu dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.8. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii/comunicării procesului – verbal, jumătate din minimul amenzii.
INIŢIATOR,
PRIMAR INTERIMAR,
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI
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Nr. 5127 din 29.08.2017
NOTA DE FUNDAMENTARE
la proiectul de hotărâre privind privind interzicerea circulației pe timpul nopţii a
vehiculelor cu tracțiune animală în perioada campaniilor agricole în comuna Oţeleni,
judeţul Iaşi
Analizând cererea formulată de către fermieri și agricultori de pe raza comunei Oțeleni,
în cadrul ședinței de consiliu locl din data de 29.08.2017 din care reiese necesitatea
reglementării circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe raza comunei Oțeleni.
- Văzând prevederile Ordonanţei nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, autorităţile
administraţiei publice locale au iniţiativa şi adoptă hotărâri referitoare la dezvoltarea şi
modernizarea infrastructurii edilitare-urbane existente.
- De asemenea în baza O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, conform
cărora, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura desfăşurarea
fluentă şi în siguranţă a circulaţiei rutiere şi atribuţii în stabilirea reglementărilor
referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii
de vehicule.
- prevederilor art. 200 – art 204 din H.G. 85/2003, pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a O.U.G.nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor cu
tracţiune animală.
Având în vedere argumentele de mai sus consider că este necesar interzicerea circulaţiei
vehiculelor cu tracţiune animală pe timpul nopții, în perioada campaniilor agicole, respectiv 01
iunie – 01 noiembrie, pe raza comunei Oțeleni cât și pe drumul de exploatație agricolă,
drumurile de pe câmp, sole parcele, cu excepția zilelor în care deplasarea se face în târguri, piețe
și oboare.
-

PRIMAR INTERIMAR,
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI
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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind privind interzicerea circulației pe timpul nopţii a
vehiculelor cu tracțiune animală în perioada campaniilor agricole în comuna Oţeleni,
judeţul Iaşi
Analizând cererea formulată de către fermieri și agricultori în cadrul ședinței de consiliu
local din data de 29.08.2017 cu privire la asigurarea pazei pe câmpurile agricole de pe raza
comunei Oțeleni în perioada campaniilor agricole, văzând prevederile Ordonanţei nr.71/2002
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi
privat de interes local, autorităţile administraţiei publice locale au iniţiativa şi adoptă hotărâri
referitoare la dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitare-urbane existente, văzând
O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, conform cărora autorităţile
administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a
circulaţiei rutiere şi atribuţii în stabilirea reglementărilor referitoare la regimul de acces şi
circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule și prevederilor art. 200 – art
204 din H.G. 85/2003, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G.nr.195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor cu tracţiune animală, considerăm că este
necesar interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe timpul nopții, în perioada
campaniilor agicole, respectiv 01 iunie – 01 noiembrie, pe raza comunei Oțeleni cât și pe
drumul de exploatație agricolă, drumurile de pe câmp, sole parcele, cu excepția zilelor în care
deplasarea se face în târguri, piețe și oboare.
Viceprimar,
Cezar Iosif

