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HOTĂRÂRE NR. 59 / 27.05.2021
cu privire la reglementarea circulației ATV-urilor în stațiunea turistică Sovata 

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Examinând  Referatul  de  aprobare  al  Primarului  Orașului  Sovata  nr.6.781/17.05.2021,  în  calitate  de
inițiator;

Analizând  Raportul  de  specialitate  al  Serviciului  Poliția  Locală  nr.6.785/17.05.2021,  prin  care  se
propune reglementarea circulației ATV-urilor stațiunea turistică Sovata;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.I și II;
Ținând cont de Avizul Poliției Stațiunii Sovata;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată,

cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor O.U.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor;
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit. „d”, alin.7 lit. „g”, art.139 alin.1, respectiv art.196 alin.1 lit.„a”

din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Începând cu data de 1 iunie 2021, pe domeniul public al Orașului Sovata: pe zonele verzi, pe

drumurile publice din stațiunea turistică Sovata ( strada Trandafirilor de la sensul giratoriu din proximitatea
Autogării  situate pe strada Bradului,  nr.  2 și  până la intersecția cu strada Stâna de Vale, strada Vulturului,
Bradului, Tivoli, Cireșel, Libertății, Plopilor, Verii și Câmpul Mic) aleile din jurul Lacului Ursu, Alunis, Verde,
Rosu, Tivoli, Paraschiva și Mierlei, se interzice accesul ATV-urilor (All Terain Vehicle), indiferent de forma de
înregistrare a acestora și de scopul propus.

Art.2.  –  De  la  prevederile  art.1  fac  excepţie vehiculele  de tipul  ATV-urilor  care  aparţin  Orașului
Sovata, Poliţiei, Jandarmeriei, IGSU sau a altor instituţii care au ca scop asigurarea unor servicii publice.
 Art.3.  – Persoanele care au domiciliul stabil în Orașul Sovata pe străzile menționate în prezenta hotărâ-
re şi deţin în proprietate ATV-uri înregistrate conform legii pot circula pe drumul public cel mai scurt de la in -
trarea în stațiune la  domiciliu, pe baza unei legitimații de liberă trecere eliberată de Primăria Oraș Sovata. Se va
folosi cel mai scurt drum de intrare şi la ieșirea din stațiune.
 Art.4. – Încălcarea prevederilor art.1 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă contravențională
între 1.500 lei – 2.500 lei.
 Art.5. – Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se face de către  Poliţia Locală Sovata , ofițerii
şi agenții din cadrul  Ministerului Administraţiei şi Internelor, I.J.J .Mureș.
 Art.6. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează executivul Primăriei Oraşului
Sovata.

Art.7. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general:
- Instituției Prefectului Județului Mureș;
- Primarului Orașului Sovata;

                                       - Inspectoratul de Poliție al Județului Mureș;
                                       - Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș;

- Poliției Stațiunii Sovata;
- Compartimentelor de resort;
- Celor interesați și va fi afișată pe site-ul Primăriei

                                                                                  Președinte de ședință,
                                                                                    Bartha József
    Contrasemnează Secretar General,
                      Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 27 mai 2021 cu 17
voturi “pentru”.     
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