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CONSILIUL LOCAL BREAZA

 
HOTARARE

privind reglementarea accesului vehiculelor cu tractiune animala pe raza  orasului Breaza 
 
Având în vedere expunerea de motive nr.9991/10.07.2008 formulată de dl. Ferăstrăeru Nicolae, 
Primarul oraşului Breaza prin care se propune interzicerea accesului vehiculelor cu tractiune 
animala in orasul Breaza; 
Tinand seama de :
-         raportul de specialitate  nr.25307/15.07.2008 intocmit de dl. Hogea Ion, dir. Exec. Politie 
Comunitara
-          raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, turism, ecologie si protectia 
mediului;
-          avizul nr.10747/24.07.2008 al secretarului orasului Breaza;
În conformitate cu prev. art 4 din HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare 
a OG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, modificat si completat modificata si 
completata si art..2 alin. (2) si (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;
În temeiul  art. 36, alin. (2) lit. c , alin. (6) lit. “a” pct.7  raportat la alin. (2) lit. “d”, coroborat cu 
art.45, alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificată 
şi completată;

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:
 
Art.1. (1)Se interzice accesul in orasul Breaza a vehiculelor cu tractiune animala cu exceptia 
celor detinute de locuitori ai orasului.
             (2) Detinatorii de vehicule cu tractiune animala din localitatile invecinate, pot circula 
pentru interese familiale, dar numai cu aprobarea Primarului.

(3) Se interzice circulatia vehiculelor cu tractiune animala, detinute de locuitori ai orasului 
Breaza pe zona centrala cuprinsa intre Colegiu Militar  “Dimitrie Cantemir” si str. Garii, fiind 
stabilite urmatoarele trasee ocolitoare:

-          str. Morii- str. Miron Caproiu- str. Garii;
-          str. Er. Dr. Col. Popovici- str. Ocinei- str. Armoniei.

Art.2. (1) Nerespectarea dispozitiilor art.1 constituie contraventie si se sanctioneaza  cu amenda 
contraventionala cuprinsa intre 100 lei si 200 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se va face de catre agentii Directiei 
Politiei Comunitare Breaza.
Art.3. Pe data adoptarii prezentei se revoca orice prevederi contrare existente in alte hotarari ale 
consiliului local. 
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Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica Locala: 
Instituţiei Prefectului Prahova, Directiei Politiei Comunitare şi va fi făcută publică.  
 
 Preşedinte de Şedinta                                                                                                               
                              Contrasemnează:
         Consilier,                                                                                                                       
Secretar,
Marin Tătulescu                                                                                                 Elena Moldoveanu
 
Breaza, 31.07.2008
Nr.62
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