PREAMBUL
Având în vedere :
1- a) evoluția economică și edilitară recentă a municipiului nostru , mai ales
în ceea ce privește infrastructura.
b) creșterea traficului rutier și pietonal, a aglomerațiilor diurne de
persoane și vehicule în zonele publice.
b) necesitatea utilizării eficiente și echitabile a domeniilor publice de
către toți cetățenii.
c) perspectivele urbanistice ale municipiului Marghita, în mod deosebit
funcționalitatea și estetica drumurilor, trotuarelor, scuarurilor, parcărilor,
locurilor de joacă pentru copii, spațiilor destinate comerțului și/sau
publicității, a spațiilor publice în general, perturbate tot mai vizibil de
expunerea spre vânzare a unor vehicule în condiții actualmente
nereglementate.
2- disponibilitatea autorităților locale de a reglementa și controla activitățile
de comerț și publicitate, printr-un act normativ local specific pentru
expunerea vehiculelor în scopul omercializării, act normativ care va fi
complementar altor hotărâri de consiliu locale deja existente în domenii
conexe cum sunt comerțul stradal, salubritatea, înregistrarea unor
vehicule, serviciile publice, ordinea și liniștea în localitate și altele.
3-apariția instituțională și investirea cu atribuțiuni a Poliției Locale Marghita
.
se evidențiază necesitatea unei hotărâri referitoare la un Regulament
privind constatarea şi sancţionarea expunerii vehiculelor în scopul
comercializării în Municipiului Marghita, după cum urmează:

REGULAMENT
privind constatarea şi sancţionarea expunerii vehiculelor în scopul
comercializării în Municipiului Marghita
CAP. I DEFINIRE TERMENI
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Art.1. În municipiul Marghita expunerea vehiculelor în scopul comercializării
este interzisă.
Art. 2. În sensul prezentului regulament următorii termeni se definesc astfel:
Afiş - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, culturale, comerciale,
politice, de instructaj şi altele asemenea, imprimat pe suport hârtie sau pe folie
sintetică ori pe elementele de caroserie a vehiculelor şi expus public;
Publicitate pe vehicule - publicitate realizată prin lipirea de afişe, montarea
de panouri sau vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare;
Vehicul - sistemul mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fara mijloace
de autopropulsare, utilizat in mod curent pentru transportul de persoane si/sau
bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari;
Vehicul expus în scopul comercializării- orice vehicul care poartă afişe,
insemne ori alte inscrisuri privind intentia de vanzare a acestuia
Deținător de vehicul- proprietarul vehicului, aşa cum acesta este nominalizat
în evidenţele serviciilor legal investite cu înmatricularea sau după caz înregistrarea
vehiculului, precum şi persoana căreia acesta i-a încredinţat vehiculul sub orice
formă .
Art.3. Dacă proprietarul sau deținătorul nu sunt identificați inițial, la constatarea
faptei constând în expunerea neautorizată a intenției de vânzare, agentul
constatator va face demersuri pentru identificarea proprietarului vehiculului căruia
îi va comunica în scris faptul că vehiculul a fost folosit la comiterea contravenţiei,
limitele amenzii prevăzute , despăgubirile datorate şi după caz, locul de unde îşi
poate ridica vehiculul. Totodată i se va solicita proprietarului să comunice în
termen de 5 zile de la primirea înștiințării, datele de identificare ale persoanei
căreia i-a fost încredinţat vehiculul la data săvârşirii faptei contravenţionale.

CAP. II CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI
Art. 4. Expunerea pe domeniul public a vehiculelor în scopul comercializării
constituie contravenţie şi se sancţioneaza cu amendă cuprinsă între 300 și 1500 lei .

Art.5. Necomunicarea, comunicarea eronată sau incompletă a datelor de
identificare a persoanelor cărora le-au fost încredinţate vehiculele, de către
proprietarii sau deținătorii acestora constituie contravenţie şi se sanctionează cu
amendă cuprinsă între 300 și 1500 lei .
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Art. 6. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se
fac de către reprezentanții Poliţiei Locale a Municipiului Marghita şi de către alte
persoane împuternicite de către primarul municipiului Marghita, conform legii.
Art. 7.Cu respectarea prevederilor art 28 alin 1) din O.G. nr. 2 din 2001
republicată, contravenienţii vor putea achita jumătate din minimul amenzii
prevăzute în prezentul act normativ , pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de
la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia.
Art. 8. Agentul constatator va aplica sancţiunea şi va stabili şi despăgubirile
datorate de contravenient în cazul ocupării abuzive a domeniului public potrivit
normelor locale în materie.
Art. 9. Pentru îndepărtarea de pe domeniul public a vehiculelor care poartă afișe
insemne ori alte inscrisuri privind intentia de vanzare a acestuia, vor fi luate
măsurile prevăzute de actele normative centrale , cheltuielile urmând a fi suportate
de către contravenient .

Art. 10. În cazul îndepărtării de pe domeniul public, agentul constator va efectua
fotografii din care să rezulte clar starea fizică a vehiculului şi va întocmi o notă de
constatare care va cuprinde:
numărul de înmatriculare
marca şi tipul
culoarea
starea fizică a vehiculului
afișele, insemnele sau alte înscrisuri privind intenția de vânzare.

Art.11. În înţelesul prezentului regulament prin comunicarea completă a datelor
privind identitatea persoanei căreia i-a fost încredinţat vehiculul se înţelege:
• În cazul persoanelor fizice:
Numele şi prenumele
Adresa şi domiciliul
Codul numeric personal
Seria şi numărul actului de identitate
• În cazul persoanelor juridice:
Denumirea cum figurează înscrisa in Registrul Comerţului
Adresa sediului
Cod unic de înregistrare
Datele de identificare ale reprezentantului legal
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Corespondența va fi efectuată de agenții constatatori cu respectarea deplină a
prevederilor legale privind protecția datelor persoanelor.

Art.12. În momentul în care deţinătorul se prezintă pentru preluarea vehiculului
acesta va fi legitimat de către agentul constatator care va întocmi procesul-verbal
de contravenţie în care se va aplica sancțiunile şi se va stabili după caz , valoarea
despăgubirilor datorate respectiv taxele de îndepărtare și depozitare a vehiculului.
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