ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
COMUNA CAUAS
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr. ____/06.01.2017
privind limitarea tonajului maxim autorizat si limita vitezei autovehiculelor care
circula pe drumurile comunale din comuna CAUAS judetul SATU MARE
Consiliul local al comunei CAUAS judetul Satu Mare, intrunit in sedinta
extraordinara la data de 06.01.2017
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de hotărâre,raportul
de specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul favorabil al comisiei
de
specialitate
din
cadrul
CONSILIULUI
LOCAL
CAUAS
;
-prevederile art.5 alin.(1), art.30 , alin.(4), respectiv art.-128 alin.(1) lit.b) şi lit.d) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,
republicata, cu modificari si completari ulterioare, cu privire la obligatia
administratorului drumului public de a amplasa indicatoarelor rutiere cu privire la
regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii de
vehicule, respectiv prevederile Hotararii Guvernului Nr. 85/2003 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia
pe drumurile publice,
-prevederile art.70 litera g) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind
protectia mediului, cu privire la atributia autoritatilor administratiei publice locale de a
reglementa, inclusiv prin interzicerea temporara sau permanenta, accesul anumitor
tipuri de autovehicule generatoare de disconfort pentru populatie in anumite zone ale
localitatilor;
-prevederile art.36 alin.(6) lit.a) punctul 13 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu privire la atributia consiliului local de a asigura, potrivit
competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice
de
interes
local
privind
drumurile
publice.
-În temeiul art.45 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARAŞTE:
Art.1
Se aprobă amplasarea şi instalarea indicatoarelor de circulatie prin care se
restricţionează circulatia camioanelor cu o greutate mai mare de 7,5 to pe drumul
comunal DC 51 care leagă DN 1F de localitatea TIREAM (comuna TIREAM ), inclusiv pe
strazile modernizate din intravilanul localităţii GHENCI , amplasari care vor avea loc cu
avizul prealabil al politiei, cu exceptia riveranilor.
Art.2
Se aprobă amplasarea şi instalarea indicatoarelor de circulatie prin care se
restricţionează circulatia camioanelor cu o greutate mai mare de 7,5 to pe drumul
comunal DC 50 care leagă DN 1F de localitatea RADULESTI (comuna CAUAS ), inclusiv
pe strazile modernizate din intravilanul localităţii RADULESTI , amplasari care vor avea
loc
cu
avizul
prealabil
al
politiei,
cu
exceptia
riveranilor

Art. 3.
Se aprobă măsura restricţionării rulajului cu viteza diferenţiata pe categorii de
autovehicule” respectiv 50 km/h pentru autoturisme şi 30 km/h pentru autovehicule
transport marfă pe drumurile comunale, stradale şi vicinale de pe raza administrativă a
comunei CAUAS
Art. 4
Se aprobă achiziţionarea de indicatoare cu limitele mai sus precizate.
Art. 5
Se exceptează de la măsura privind tonajul şi limitarea vitezei autovehiculele
MAI, ale administratorului drumului şi cele care asigură ocazional transporturi la
domiciliul cetăţenilor din comuna CAUAS .
Art. 6
Primarul comunei CAUAS ,împreună cu compartimentele de resort din cadrul
Primăriei Hodod, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.7
Primaria comunei va solicita avizul politiei pentru cele mentionate in articolul
precedent.
Detaliile
tehnice
vor
fi
stabilite
impreuna
cu
politia.
Art.8
Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei
Tiream,în termenul prevăzut de lege, primarului comunei CAUAS , Instituţiei Prefectului
judeţului Satu Mare, Cetăţenii, prin afişare la avizierul Primariei.
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