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H O T Ă R Â R E A NR._________ 2020
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul de acces și circulație al vehiculelor
cu masă maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, pe drumurile și terenurile
aparținând domeniului public și / sau privat al orașului Avrig
Consiliul Local al 0raşului Avrig, întrunit în ședință ordinară la data de ___ August
2020.
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr.12.148/15.06.2020 intocmit de Serviciul Public de
Politie Locala al Orasului Avrig și referatul de aprobare nr.15.966/31.07.2020 al
inițiatorului proiectului de hotărâre;
- HCL Avrig nr.120/ 2017 privind stabilirea unor masuri pentru fluidizarea traficului
rutier pe raza Orasului Avrig
- HCL Avrig 162/2017 pentru modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local
Avrig nr.120/2017 privind stabilirea unor măsuri pentru fluidizarea traficului rutier
pe raza Orașului Avrig;
- Nota de fundamentare nr.15.260/23.07.2020 și Studiul de
trafic
nr.12.576/18.06.2020 realizat de către șef Serviciu Poliția Locală Avrig;
- avizul nr.613.819/02.07.2020 al Inspectoratului de Politie al jud.Sibiu – Politia
orasului Avrig;
Tinand seama de prevederile;
-art.8, art.22 si art.33 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.f-i
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;
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative
În temeiul art.87 alin.(5), art.129 alin.( 2 ) lit. b și c, alin.(7) lit..m, art.136 alin.(8) si ale
art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a, art.287 lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă Regulamentul privind regimul de acces și circulație al vehiculelor
cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, pe drumurile și terenurile aparținând
domeniului public și / sau privat al orașului Avrig, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre..
Art.2: Serviciul Public de Politie Locală al Orașului Avrig, va asigura ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3: Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, orice
dispoziții contrare referitoare la condițiile de acces și circulație pe raza orașului Avrig, a
vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, își încetează aplicabilitatea.
Art.4: Secretarul general al Orașului Avrig comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi
persoanelor interesate.
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