ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI AVRIG
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local Avrig nr.120/2017 privind
stabilirea unor măsuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza Orașului Avrig
Primarul Orasului Avrig,
Avand in vedere;
- raportul de specialitate nr..25.545/24.10.2017, intocmit de Serviciul Public de Politie
Locala al Orasului Avrig;
- nota de informare nr.2183.227/25.05.2017 si avizul nr.2183/319/22.06.2017 al
Inspectoratului de Politie al jud.Sibiu – Politia orasului Avrig;
- avizul Consiliului JUdetean Sibiu nr.16.099/23.10.2017;
Tinand seama de prevederile;
-art.8, art.22 si art.33, art.41 alin.(21) – (22) din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor,
republicata , cu modificari ulterioare
-art.1,alin.(4), art.128 alin.(1) lit.b-d din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,
republicata, cu modificari ulterioare
-art.3 alin.(1) lit.f-g, art.5 pct.2 lit.
din OG nr.71/2002 privind organizarea si functionarea
serviciului intern local cu modificarile ulterioare;
-art.70 lit.g din OUG nr.195/2005 privind protectia mediului cu modificari ulterioare;
- O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificari si completari
ulterioare;
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, cu modificari si completari ulterioare;
In temeiul art.36 alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.c pct.7 si 13, art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b
din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
PROPUN:
Art.I: Se modifica si se completeaza Hotararea Consiliului Local Avrig nr.120/2017
privind stabilirea unor masuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza Orasului Avrig,
dupa cum urmeaza:
“Art.3: Circulatia autovehiculelor cu masa maxim autorizata mai mare de 3,5 t, este
permisa numai in baza unei autorizatii speciale de circulatie sau a unui abonament de acces,
eliberate de Serviciul Public de Politie Locala Avrig, conform anexelor 1,2 si 3, care fac parte
integranta din prezenta hotarare .
Art.4: (1) Aproba instituirea unei taxe pentru eliberarea autorizatiei speciale de circulatie,
potrivit anexei 4, ce face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Aproba instituirea unei taxe tip abonament de acces in cuantum de 7.000 lei / an
pentru toate autovehiculele care asigura aprovizionarea magazinelor, a societatilor
comerciale din orasul Avrig, ( conform documentelor de insotire a marfii), precum si
pentru societatile comerciale care au in derulare lucrari in beneficiul Orasului Avrig, care
se achită anticipat, de catre solicitant.
Art.6: (1) Fac exceptie de la prevederile art.3 – 4 din prezenta hotarare, autovehiculele
aflate in dotarea societatilor aflate in subordinea Consiliului Local Avrig.
(2) Circulatia autovehiculelor cu masa totala maxim autorizata de peste 3,5 t in
zonele interzise, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 600 lei la 2.000 lei,
care se va achita la Primaria orasului Avrig, in termen de 30 de zile, cu posibilitatea achitarii in
termen de 48 ore a jumatate din minimul amenzii.
Art.II: Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local Avrig nr.120/2017 raman
nemodificate.
Art.III: Incepand cu data prezentei, orice dispozitii contrare isi inceteaza
aplicabilitatea.
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