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HOTARIRE    266 din 28/12/2004
PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CGMB NR.233/2000 REFERITOARE LA 
INTERZICEREA ACCESULUI SI CIRCULATIEI VEHICULELOR CU 
TRACTIUNE ANIMALA PE DRUMURILE PUBLICE DIN MUN. BUCURESTI
EMITENT : C.G.M.B.
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI

 
H O T A R A R E

privind modificarea Hotararii CGMB nr.233/2000 referitoare la interzicerea accesului
si circulatiei vehiculelor cu tractiune animala pe drumurile publice din municipiul

Bucuresti
 
            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului
Bucuresti  si  Raportul  de  specialitate  al  Directiei  Transporturi,  Drumuri,
Sistematizarea Circulatiei;
            Vazand  avizele  comisiilor  de  specialitate  ale  Consiliului  General  al
Municipiului Bucuresti;

In  conformitate  cu  prevederile  H.G.  nr.85/2003  pentru  aprobarea
Regulamentului de aplicare a OG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

In  baza  OG  nr.2/2001  privind  regimul  juridic  al  contraventiilor,  cu
modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.46 (1) si art.38 (2) lit.”d” din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, modificata si completata,
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
H O T A R A S T E:

 
            Art.1 –Articolul  3  al  Hotararii  CGMB nr.233/2000  se  modifica  si  va  avea
urmatorul cuprins:
            „Art.3  –  Incalcarea  prevederilor  art.1  din  prezenta  hotarare  constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.
            Vehiculele  cu  tractiune  animala  folosite  la  savarsirea  contraventiei  vor  fi
ridicate  si  depozitate  in  locuri  special  amenajate,  prin  grija  Administratiilor
domeniului public ale sectoarelor 1-6.
            In  termen  de  30  de  zile,  proprietarul  sau  detinatorul  legal  poate  solicita
restituirea vehiculului, daca face dovada achitarii contravalorii cheltuielilor efectuate
cu ocazia transportarii, depozitarii si pazei.
            Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se aplica de catre persoanele
imputernicite de catre Primarul General al Municipiului Bucuresti, de catre Primarii
sectoarelor 1-6 si de catre ofiterii si subofiterii de politie.”

Art.2 –Celelalte  prevederi  ale  Hotararii  CGMB  nr.233/2000
raman  neschimbate.

Art.3 – Prezenta hotarare intra in vigoare la 1 februarie 2005.



Art.4 –Directiile de  specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti,
ale  Primariilor  sectoarelor  1-6  si  Administratiile  Domeniului  Public  vor  aduce  la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General
al Municipiului Bucuresti din data de 28.12.2004.
 

PRESEDINTE DE SEDINTA
Mioara Mantale

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
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