
ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.15
din : 26 septembrie 2012

privind : stabilirea unor mdsuri in vederea restricJiondrii vitezei de circulalie a utilajelor qi

autovehiculelor , cu masa maximd autorizatd de peste 3,5 tone, pe sectorul de drum public ,,Primdria
Bereqti - Bloc Hermes" al str. Trandafirilor din oragul Beregti , judelul Galali

Iniliator : Primar Dicd Octavian
Nr. de inresistrare si data deounerii : 4197 /2r.08.2012

Consiliul Local al oragului Beregti , judelul Galali intrunit in gedinla ordinard din data de
26.09.2012

Av6nd in vedere Expunerea de motive nr. 4196 I 21.08.2012 a iniJiatorului proiectului de
hotdrdre Primarul oraqului Beregti , judelul Galali domnul Dicd Octavian;

Avdnd in vedere Rapofiul de specialitate m. 4198 121.08.2012 al comparlimentului de resort
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraqului Bereqti , judelul Galali ;

Avdnd in vedere rapoarlele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1, 2 qi 3 ale Consiliului
Local al oragului Beregti , judelul Galali ;

AvAnd in vedere Avizul Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Polijie al judelului
Galali inregistrat sub nr. 4607 / 19.09 .201.2 ;

AvAnd in vedere dispozilille at. 22 , ar1.40 , alin.( 1) , art.44 , alin(2) qi alin. (5) , ale art. 61 ,

alin.(1) , lit. ,,n" 9i ale art.612, lit. ,,c" din Ordonanja Guvernului nr. 43 I 1997 privind regimul
drumurilor ,republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare ;

Avdnd in vedere prevederile arl. 128 , alin.(1) , lit. ,,a" , ,,b" qi ,,d" din OUG nt.195 I 2002
privind circulalia pe drumurile publice , republicatd , cu modificdrile 9i completdriie ulterioare ;

AvAnd in vedere dispoziliile uI. 36 , alin.(2) , lit. ,,d" qi alin.(6), lit. ,,a" , pct. 13 din Legea nr.
215 / 2001 privind administralia publicd localS , republicatd , cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

in baza art.45 , alin.(2) , lit. ,,e" din Legea nr.215 12001 , republicatd, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare :

HOTARASTE:

Art.l Se aprobd mdsura reStriclionirii vitezei de circula{ie a utilajelor gi autovehiculelor , cu
masa ma,ximd all.torizatl de peste 3,5 tone , pe sectorul de drum public ,,Primd.ria BereSti Bloc
Hermes" al str. Trandafirilor din oraqul Beregti , judelul Galali la 30 km / h .

Art.2 Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art.l vehiculele aflate in misiune aparlinAnd
Polijiei Romdne , Serviciului de Ambulanld , Pompierilor , Protecliei Civile , Poliliei de Frontierd ,
Ministerului Apdrdrii Nalionale , precum gi ale altor institulii ale statului cu atribulii in securitatea qi

siguranla nalionald .

Art.3 Primarul ora$ului Bere$ti,judelul Galafi in calitate de ordonator principal de credite va
dispune mdsurile necesare pentru achizilionarea , montarea indicatoarelor cu restriclia de vitezd qi

menlinerea acestora in starea tehdcd coresputzdtoarc des{bqurdrii traficului rutier in conditii de
sisurantd .
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Art.4 Constatarea contravenliilor qi aplicarea sancliuniior pentru nerespectarea prevederilor
prezentei hotrrAri se fac , in condiliiie legii , de catre ofileiii 9i agenlii structurii teritoriale a polifiei
Romdne .

Art 5 Prezenta hotdrare se aduce la cunogtinla publicd pt'in afi$ird h sediul Consiliului Localdin str. Trandafirilor ,nr.28 , oragul Beregti , luoe1u baili ii prin publicare pe site-ul
htto://orasulberesti.ro. .,,

Art'6 Prezenta hotdrAre se comunicd. Serviciului Rutier din din cadrul Inspectoratului de
Poliiie al jydetului Galali , Ministerului Transporturilor gi Infrastructurii ., precum 9i Instituliei
Prefectului judelului Gala! in vederea exercitdrii iontrolului sub aspectul tegaiitalii .

PRE$EDINTELE $EDINTEI
TALA$MAN NECULAI
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