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ANUNȚ PUBLIC 
Privind elaborarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 

activitatea de ridicare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând 
domeniului public sau privat al comunei Moşniţa Nouă 

Titlul actului normativ 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare a vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al comunei Moşniţa Nouă 

Data afișării actului normativ 

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare a 
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 
comunei Moşniţa Nouă a fost afișat în data de 5 martie 2014. 

Depunerea de propuneri, sugestii, opinii de la publicul interesat 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare a 
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 
comunei Moşniţa Nouă 
1. Termenul limită  Luni, 17 martie 2014, ora 15.00 
2. Locul  Registratura Primăriei Moșnița Nouă sau la adresa 

office@mosnita.ro  
3. Modalitatea Propunerile, sugestiile sau opiniile publicului interesat se transmit 

în formă scrisă, cu precizarea numelui, prenumelui și adresei de 
domiciliu ale persoanei emitente, în timpul programului de lucru 
cu publicul al Primăriei Moșnița Nouă 

Motivul emiterii actului normativ 

• Necesitatea transpunerii în legislația locală a dispozițiilor Legii nr.421/2002, modificată 
și completată, și ale H.G nr.156/2003. 

• Sesizărilor cetățenilor privind existența unui număr de autovehicule abandonate pe 
domeniul public al comunei, inclusiv pe spațiul verde 

• Îndeplinirea de către autoritățile publice locale ale comunei Moșnița Nouă a sarcinilor 
din actele normative de mai sus. 

• Respectarea de către cetățeni a legislației din domeniul reglementat. 

Documente necesare la emiterea actului normativ 

1. Referat Referatul de aprobare privind necesitatea aprobării actului 
normativ se găsește la adresa  
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http://mosnita.ro/userfiles/file/Regulamente%20in%20dezbatere/referat% 

20regulament%20vehicule.pdf 

2. Textul actului 

normativ 

Textul actului normativ se găsește la adresa 
http://mosnita.ro/userfiles/file/Regulamente%20in%20dezbatere/Regulament.pdf 

Impactul actului normativ 

1. Impactul asupra 

mediului 

Eliminarea tuturor vehiculelor abandonate sau fără stăpân de pe 
domeniul public sau privat al comunei Moșnița Nouă are un 
impact pozitiv asupra mediului, prin eliminarea factorilor poluatori 
și posibilitatea de refacere a unui ambient confortabil ecologic și 
estetic 

2. Impactul bugetar Impactul bugetar este pozitiv şi se manifestă, pe de o parte, prin 
reducerea evaziunii fiscale, cât şi a preocupării de declarare 
corectă a obligaţiilor fiscale. 

3. Impactul asupra 

mediului 

concurenţial şi 

domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu creează distorsiuni ale mecanismelor 
concurenţiale existente şi nu are impact asupra domeniului 
ajutoarelor de stat.  

4. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Prezentul act normativ are un impact nesemnificativ asupra 
mediului de afaceri 

5. Impactul social Prezentul act normativ are un impact social nesemnificativ  

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii 

civile cu privire la 

necesitatea elaborării 

proiectului de act 

normativ 

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost 
îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Proiectul de act normativ se publică pe site-ul Comunei 
Moșnița Nouă, www.mosnitanoua.ro  

2. Informarea societăţii ci-

vile cu privire la even-

tualul impact asupra 

mediului în urma imple-

mentării proiectului de 

act normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii 

şi securităţii cetăţenilor 

sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu are efecte negative asupra 
mediului, asupra sănătății și securității cetățenilor și nici 
asupra diversității biologice. 
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