ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
MUNICIPIUL BISTRIȚA
CONSILIUL LOCAL

Hotărârea nr. 46
PRIVIND MODIFICAREA ALINEATULUI 2 AL ARTICOLULUI 2 DIN HOTĂRÂREA NR.119/07.09.2006 A
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA PRIVIND STABILIREA UNOR MASURI PENTRU
REGLEMENTAREA ACCESULUI AUTO SI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE SI ARTISTICE,
IN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA ”ZONA PIETONALA LIVIU REBREANU”,
MODIFICATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR.12/25.01.2007 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
BISTRIŢA
Consiliul local al municipiului Bistriţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.02.2009
Având în vedere: Expunerea de motive nr. 81317/31.12.2008 a Primarului municipiului Bistriţa
Raportul comun nr. 81317/31.12.2008 al Serviciului public „Poliţia Comunitară a municipiului Bistriţa”
şi al Serviciului public municipal „Direcţia Administrare Fond Imobiliar Raportul favorabil
nr.81317/25.02.2009 al Comisiei Juridice şi de administraţie publică locală
Raportul favorabil nr.81317/ 23.02.2009 şi al Comisiei pentru dezvoltare urbană
Plângerea prealabilă formulată de către petenţii Ichim Radu
Bria Larisa Adela şi Băbuţan Adrian Dan prin avocat Bria Laurean Radu
Procesul verbal de afişare nr.81317/ 31.12.2008 în conformitate cu: prevederile Hotărârii
nr.99/07.09.1998 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
si Regulamentul aferent „Zona de rezervaţie istorică şi de arhitectură" a municipiului Bistriţa
prevederile Hotărârii nr.50/15.04.2002 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind stabilirea unor
norme pentru activităţile de gospodărie întreţinere si curăţenie în municipiul Bistriţa
cu modificările şi completările ulterioare prevederile Hotărârii nr.200/22.12.2003 a Consiliului local al
municipiului Bistriţa privind aprobarea Regulamentului de autorizare şi desfăşurare a activităţilor
comerciale pe raza municipiului Bistriţa prevederile Hotărârii nr.43/30.03.2004 a Consiliului local al
municipiului Bistriţa privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Actualizare Plan Urbanistic General
al municipiului Bistriţa" şi a Regulamentului local de urbanismprevederile art.2 pct.21232429 şi art.3
din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială

a ordinii şi liniştii publice republicată cu modificările şi completările ulterioare prevederile Ordonanţei
Guvernului României nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor republicată prevederile Legii
nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale şi de igienă şi sănătate
publică cu modificările şi completările ulterioare prevederile art.32 şi art.35 din Hotărârea Guvernului
nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism republicată prevederile art.6
art.10 art.11 art12 art.13 art.14 alin.1 li."a"„d"„h" alin.2 lit."b" alin.3 alin.4 lit."c" din Ordonanţa
Guvernului României nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă aprobată prin
Legea nr.650/2002 prevederile Hotărârii Guvernului nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr.99/2000 privind comercializarea
produselor şi serviciilor de piaţă prevederile art.9art.10art.27alin. 4 din Legea nr.422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioareprevederile Legii
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismulcu modificările şi completările
ulterioareprevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilorcu modificările şi completările ulterioare prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică prevederile Legii nr.296/2004 privind Codul
consumului prevederile Ordinului nr.1430/2005 al Ministrului Transporturilor
Construcţiilor şi Turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii în temeiul art.36
alin.2lit."d"alin.6lit."a"pct.491011alin.9art.45 alin.2lit.”e” art.49 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001republicatăcu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

ART.I. – Alineatul 2 al articolului 2 din Hotărârea nr.119/07.09.2006 a Consiliului
local al municipiului Bistriţa privind stabilirea unor masuri pentru reglementarea
accesului auto si desfăşurarea activităţilor comerciale şi artistice, în Centrul Istoric al
municipiului Bistriţa”Zona pietonala Liviu Rebreanu”, modificată prin Hotărârea
nr.12/25.01.2007 a Consiliului local al municipiului Bistriţa,se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) - Accesul riveranilor în zonă se face pe baza unui autocolant distribuit de
Primăria municipiului Bistriţa, pe care este înscrisă zona de acces, numărul de
înmatriculare al autovehiculului, emitentul şi data emiterii, conform modelului
prezentat în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Au acces
cu autovehicule în zonă, pe baza autocolantului, persoanele fizice şi juridice care fac
dovada că au domiciliul, respectiv sediul firmei pe strada Liviu Rebreanu şi că deţin în
curte un număr suficient de locuri de parcare pentru maşinile proprietatea acestora.”
ART.II. – Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.119/2006 a Consiliului local al
municipiului Bistriţa privind stabilirea unor masuri pentru reglementarea accesului
auto şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi artistice, în Centrul Istoric al
municipiului Bistriţa ”Zona pietonala Liviu Rebreanu”, cu modificările ulterioare,
rămân neschimbate.

ART.III. - Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistriţa
în şedinţa extraordinară cu respectarea art. 45, alin.2, lit.”e” din Legea nr. 215/2001,
respectiv cu un număr de 14 voturi „pentru” şi 6 abţineri din 20 consilieri prezenţi.
ART.IV. – Compartimentul pregătire documente va comunica prezenta hotărâre:
Serviciului public „Poliţia comunitară a municipiului Bistriţa”;
Serviciului public municipal „Direcţia Administrare Fond Imobiliar”
Politiei Municipiului Bistriţa;
Direcţiei Administraţie Publică;
Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Bistriţa - Năsăud.
Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud;
Adoptată la data de: 02/26/2009.
Preşedinte,
ILLYÉS ISTVAN

Contrasemnează,
SECRETARUL MUNICIPIULUI
GAFTONE FLOARE

