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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 
pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare pe domeniul public al 

Municipiului Braşov a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în 
sistem self-service 

 
Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în şedinţa din data de__________________; 
Analizând Referatul de aprobare nr.         din           al Primarului Municipiului Braşov, în 

calitate de iniţiator; 
Având în vedere cererile înregistrate la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 45236/2021 și nr. 

64459/2021 a Bolt Services RO S.R.L., nr. 64459/2021 a Lime Technology Network S.R.L. cât și 
emiterea de Certificate de Urbanism în vederea amplasării de trotinete electrice la solicitarea Trotiso 
S.R.L. și E-Moobtrooty S.R.L. 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare; O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu 
modificările și completările ulterioare; Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor 
verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 
Poliției Locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare; O.G. nr. 71/2002 privind 
organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes 
local, cu modificările și completările ulterioare; O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

   În temeiul prevederilor art.106 alin.(3), art.129 alin.(1), alin.(2) lit. b), d), alin. (4) lit. n), art. 
154 alin.(1), alin.(2), art. 196, alin.(1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 cu 
modificările şi completările ulterioare privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind condițiile de utilizare pe domeniul public al Municipiului 
Braşov a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în sistem self-service, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnică, Direcția Fiscală Brașov și Poliția Locală 
Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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