H O T Ă R Â R E A Nr.263/2007•
privind aprobarea unui Regulament pentru desfăşurarea accesului controlat pe B-dul 1
Decembrie – tronsonul cuprins între PiaŃa Unirii şi str.Aurel Vlaicu şi delimitat de cele 2
bariere electromecanice existente

Consiliul local al municipiului Deva,
JudeŃul Hunedoara
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Deva
– domnul Mircia Muntean, prin care se propune desfăşurarea unui acces controlat pe Bdul 1 Decembrie prin utilizarea celor 2 bariere electromecanice montate respectandu-se
un Regulament ce se propune spre adoptare;
B-dul 1 Decembrie, pe tronsonul delimitat de PiaŃa Unirii şi str.Aurel Vlaicu, s-a
dorit de multi ani a fi o zonă de promenadă pentru locuitorii municipiului Deva.
În baza prevederilor Anexei Hotărârii Consiliului local nr.128/2002 cu modificările
şi completările ulterioare, Cap. III – “ÎntreŃinerea şi conservarea mediului” art.10, lit.“d”
din Normele de convieŃuire socială, ordine şi linişte publică, comerŃ, transport,
gospodărire, curăŃenie, salubritate, întreŃinere şi conservare a mediului în municipiul
Deva,
În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului nr.2/2001 privind regimul
juridic al contravenŃiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
OrdonanŃei Guvernului nr.21/2002, privind gospodărirea localităŃilor urbane şi rurale,
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.“d”, alin.6 pct.7, ale art.45 alin.1 din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Aprobă Regulamentul pentru desfăşurarea accesului controlat pe B-dul 1
Decembrie – tronsonul cuprins între PiaŃa Unirii si str. Aurel Vlaicu şi delimitat de cele 2
Bariere electromecanice existente, conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. – Sumele rezultate din aplicarea sancŃiunilor contravenŃionale constituie
venituri ale bugetului general al municipiului Deva, conform legii.
Art.3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte
Serviciul public de întreŃinere şi gospodărire municipală în calitate de prestator al
acestui serviciu.
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică:
- InstituŃiei Prefectului judeŃului Hunedoara;
- Primarului municipiului Deva;
- Directiei tehnice;
- DirecŃiei management resurse umane, economice, relaŃii publice;
•

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitatea de voturi a celor 18 consilieri prezenŃi.

-

Compartimentului atribuirea contractelor de achiziŃii publice;
Biroului buget contabilitate;
Serviciului public de întreŃinere şi gospodărire municipală Deva;
Directiei poliŃia comunitară.

Deva, 04 iulie 2007
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,
Consilier,
Andronic Teban

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,
Laura Sârbu

