
Consiliul Local orasulni Comãnefli, judetul Bacàu, Intrunit In sedintii ordinarã in data de 25.11.2015 
Avãnd In vedere: 

- referatul de speciatitate al Directoruiui Poliçiei Locale Comaneti Inregistrat sub nr. 15131/ 19.10.2015 
privind necesitatea completarii si modificarii Regulamentului privind organizarea circulatiei rutiere, 
prevenirea si combaterea Inzapezirii, curãtarea Si intretinerea cailor publice si spatiilor  verzi in orau1 
Comänet aprobat Hotãrârea Consiliulului Local Comäneti nr. 149/2012; 
- Hotärârea Consiliului Local ComAnesti nr. 149 din 13.122012 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea circulatiei rutiere, prevenirea si combaterea Inzäpezirii, curaarea si Intretinerea  cailor publice $ 
spaçiilor verzi in oraul Comàneti; 

- expunerea de motive a Primanilui orau1ui Comànesti; 
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Comàneti. 

In conformitate Cu: 
- prevederile art.2 aIm (3) coroborate cu dispozitiile  art.4 din Ordonança Guvernului nr.2/2001 - privind 

regimul juridic al contraventiilor, cu modificàrile si completArile ulterioare; 
- prevederile art. 6 lit.i Legii nr.155/2010 - privind Poliçia Localà, cu modificàrile si completarile 

ulterioare; 
- prevederile art. 8 alin.(1) lit.f si g din Ordonanta Guvernului nr.21/2002- privind gospodarirea 

localitatilor, cu modificàrile si completàrile ulteroare; 
- prevederile art.49 din Legea administraçiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 
In temeiul art.36 alin.(2) lit.a coroborat cu prevederile alin.(5) pct.7 $ al art.45 alin.(1) din Legea 

administraçiei publice locale nr.215/2001, republicatá si modificatA, adoptä urmátoarea 

Art. 1. Consiliul Local aproba completarea si modificarea art.16 din Regulamentul privind 
organizarea circulatiei rutiere, prevenirea si combaterea mnzapezirii, curatarea  si mntreinerea cailor publice si 
spaçiilor verzi In orasul ComAneti aprobat prin Hotàrârea Consiliului Local nr. 149 din 13.12.2012, care va 
avea urmAtorul conçinut: 

Art 16"(l)Se interzic, cu desavarsire, interventiile neautorizate la mijloacele de semnalizare rutierä 
(montarea, demontarea, schimbarea, mazgâlirea sau distrugerea indicatoarelor de circulaçie si a 
echipamentelor destintate siguranei circulatiei rutiere. 
(2) Se interzic, cu desavarsire, interventiile  neautorizate asupra trotuarelor sau asupra carosabilului, 
trotuarelor si parcarilor, murdarirea acestora prin scurgeri de uleiuri petroliere si alte substante chimice care 
deterioreaza sau degradeazà pavajul si covorul asfaltic. 
(3) Se interzice, cu desavârsire, utilizarea neautorizatã a carosabilului, trotuarelor, parcarilor, spaiilor verzi 

pentru diferite activitäti care conduc la deteriorarea, distrugerea sau murdárirea acestora. 
Art.2. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului si ale Hotarãrii Consiliului Local Comãneti nr. 149 

din 13.12.2012 rämân neschimbate. 
Art.3. Prezenta Hotàrare se comunicä Institutiei Prefectului Judetului Bacàu, Primarului oraului 

Comànesti, Directiei Economice, Directiei de Politic LocalaComanesti Si altor compartimente interesate. 
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