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Nr. 16080/23.mai.2022 

ANUNT 
referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ 

Autoritatile Publice Locale Breaza, cu sediul in Breaza, str.Republicii, nr.82 B, va 
aduc la cuno~tinta faptul ca in ~edinta Consiliului Local Breaza ce se va desra~ura in luna 
iulie 2022, se va supune dezbaterii ~i aprobarii consiliului local, proiectul de hotarare 
privind reglementarea accesului vehiculelor cu tracfiune animala pe raza ora~ului 
Breaza initiat de domnul primar Bogdan Cristian Novae. 

Anexat prezentului anunt, s-au afi~at proiectul de hotarare susmentionat, anexa la 
acesta ~i referatul de aprobare nr.16004/23.05.2022/, formulat de domnul Bogdan Cristian 
Novae, Primarul Ora~ului Breaza. 

Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare 
privind acest proiect de hotarare, Primariei ora~ului Breaza, eel tarziu pana la data de 
08.07.2022. Acestea se pot depune la registratura generala a primariei sau transmite prin po~ta 
clasica, electronica ori fax. 

Prezentul anunt s-a intocmit in conformitate cu prevederile art. 7, alin 1-4 din Legea 
nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata. 

PRIMAR, 
BOGDAN CRISTIA 

I 
Res onsabil Nr. a ./nr.ex 
Redactat 1 

Nume ~i prenume 
Bercaru Tatiana 

,,......,_ 

( 

Fune ia ublica a Data 
Cons.APL 23.05.2022 
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CONSILIUL LOCAL BREAZA 

PROIECT DE HOTARARE 
privind reglementarea accesului vebiculelor cu tractiune animala pe raza ora~ului 

Breaza 

Avand In vedere referatul de aprobare nr. 16004/23.05.2022 formulat de dl. Novae Bogdan 
Cristian, Primarul ora~ului Breaza; 

Tinand seama de : 
-raportul de specialitate nr. lntocmit de coordonatorul Serviciului 
Politie Locala; 

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului ~i urbanism, turism, ecologie ~i 

protectia mediului; 
avizul nr. al secretarului general al ora~ului Breaza; 
avizul politiei rutiere nr. _______ _ 

in conformitate cu prevederile: 
- art 4 din HG nr. 139112006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OG 

nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, modificat ~i completat, coroborat cu art. 71 
din OUG nr. 195/2002, republicata, modificata ~i completata; 

- art.2 alin. (2) si (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificata 
~i completata; 

- art. 129 alin. (2) lit d, alin (7) lit. m din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

Constatand ca s-au aplicat dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala In 
administratia publica conform anuntului nr ..................... ; 

in temeiul art.139 alin.(l), coroborat cu art.196, alin.(1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Consiliul Local al ora~ului Breaza adopta prezenta hotarare: 

Art.1.Se interzice accesul vehiculelor cu tractiune animala ill ora~ul Breaza. 
Art.2.(1 )Se interzice circulatia vehiculelor cu tractiune animala, In ora~ul Breaza pe 

urmatoarele drumuri judetene: 
- DJ 101R (str. 23 August - str. Libertatii- str. Republicii- str. 30 Decembrie); 
- DJ 710 (str. Ocinei) pe tronsonul de drum cuprins lntre intersectia cu str. Erou Col. Dr. 

Popovici ~i str. Republicii. 
(2) in situatii exceptionale (activitati sportive, turistice, ceremonii, targuri, etc) este permisa 

circulatia vehiculelor cu tractiune animala, cu avizul Primariei ora~ului Breaza, emis la cerere, 
pentru fiecare caz In parte de catre Serviciul Politie localii. 

(3) in aviz va fi mentionat, In mod expres, traseul pe care 11 va parcurge solicitantul. 
Art.3. (1) Nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. I constituie contraventie ~1 se 

sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa lntre 500 lei si 2.500 lei. 
(2) Ca masura complementara atelajele (vehiculul-:Iara animale) vor fi sechestrate, 

transportate ~i depozitate lntr-un spatiu special amenajat. Atelajele sechestrate pot fi recuperate de 
catre proprietari lntr-un termen de maxim 7 zile de la data sechestrarii, dupa ce se face dovada 
proprietatii lor, a achitarii amenzii contraventionale, precum ~i a unei taxe de 100 lei/zi 
reprezentand cheltuieli de transport , paza ~i depozitare a acestora. 



(3) Constatarea contraventiilor ~i aplicarea sanctiunilor se va face de catre agenfii de 
politie din cadrul Polifiei ora~ului Breaza ~i politi~tii locali din cadrul Serviciului Politie Locala 
Breaza. 

( 4) Daca proprietarul sau definatorul legal al vehiculului sechestrat nu l~i recupereaza 
atelajul In termenul stabilit la art. 3 alin. (2) Serviciul Politia Localii, pe baza unui referat 
motivat , propune Primarului emiterea unei dispozifii prin care vehiculul in cauza se declara 
abandonat, fiind trecut In proprietatea privata a ora~ului Breaza. 

(5) Dispozitia astfel emisa, se va inainta Serviciului ADP care va proceda la 
valorificarea atelajelor, in conformitate cu prevederile OG nr. 14/2007 pentru reglementarea 
modului ~i conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, In proprietatea privata a 
statului,modificata. 

Art.4. Cu data adoptiirii prezentei i~i inceteaza aplicabilitatea HCL nr.60/2014 privind 
reglementarea accesului vehiculelor cu tractiune animala pe raza ora~ului Breaza. 

Art.5. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica 
Locala: Institutiei Prefectului Judetului Prahova, Serviciului Politie Localii, Serviciului ADP ~i 
transport public local ~i va fi facuta publica prin afi~are. 

Pre~edinte de ~edinta: 
Consilier local, 

Breaza, 
Nr. 

Contrasemneaza: 
Secretar general ora~, 

Goran Maria Catalina 



ROMANIA 
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PRIMARIA QRA$Uf UI BREAZA 
NR. /~oo4/l1oIVc l l 

REFERATDEAPROBARE 

Subsemnatul Novae Bogdan Cristian, in calitate de Primar al Ora~ului Breaza, in 
conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) ~i alin.(2) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i art.6, alin.(3) 
~i art.30 alin.(1), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata ~i completata, supun 
analizei ~i aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare privind reglementarea 
accesului vehiculelor cu tractiune animala pe raza ora~ului Breaza. 

Prin HCL nr. 62/2008 a fost interzis accesul in ora~ul Breaza a vehiculelor cu 
tractiune animala, iar pentru locuitorii ora~ului a fost interzisa circulatia pe zona 
centrala cuprinsa intre Colegiul National Militar "Dimitrie Cantemir" Breaza ~i str. 
Garii, creandu-se ~i trasee ocolitoare. 

Ulterior, prin HCL nr. 60/2014 s-a revenit asupra acestei hotarari in sensul ca a 
fast interzisa circulatia vehiculelor cu tractiune animala in ora~ul Breaza doar pe centrul 
ora~ului, pe 0 zona mai extinsa, rara insa a fi reamplasate indicatoarele rutiere. 

A vand in vedere situatiile cu care ne confruntam in prezent, consider ca trebuie 
reglementata interdictia accesului vehiculelor cu tractiune animala 1n ora~ul Breaza, iar 
pentru localnici interdictia accesului pe urmatoarele drumuri judetene: 

- DJ 101R (str. 23 August - str. Libertatii- str. Republicii- str. 30 Decembrie); 
- DJ 710 (str. Ocinei) pe tronsonul de drum cuprins intre intersectia cu str. Col. Dr. 

Popovici ~i str. Republicii. 
De asemenea, 1n ceea ce prive~te cuantumul amenzii contraventionale propun ca 

acesta sa fie majorat intre limitele 500 lei ~i 2.500 lei, iar ca masura complementara 
sechestrarea atelajelor (vehiculul- caruta). 

Fata de cele mentionate, ~i in conformitate cu prevederile: 
- art 4 din HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OG 
nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, modificat ~i completat, coroborat 
cu art. 71 din OUG nr. 195/2002, republicata, modificata ~i completata; 
- art.2 alin. (2) si (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, 
modificata ~i completata; 

- art. 129 alin. (2) lit d, alin (7) lit. m din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

va supun spre aprobare proiectul de hotarare alaturat prezentei. 

Primar, 

Novae Bogdan Cristian 
Red TE.G. /} 




