ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA GOHOR
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind: stabilirea unor restricții de tonaj privind utilizarea drumurilor comunale din
U.A.T. comuna Gohor, DC 84 și DC 88
-------------------------------------------------------------------------------------------Iniţiator: Sîrghie Gelu – primarul comunei Gohor, judeţul Galaţi,
validat prin Sentinţa Civilă nr. 1439/24.06.2016 a Judecătoriei Tecuci;
----------------------------------------------------------------------------------------Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2585/11.06.2020
----------------------------------------------------------------------------------------Consiliul local al comunei Gohor, judetul Galati, întrunit în şedinţa odinară din
data de 29.06.2020;
Văzând raportul de aprobare, înregistrat sub nr. 2585 din 11.06.2020, prin care se
propune aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea unor restricții de tonaj și
sancționarea celor ce încalcă regulile stabilite de consiliul local al comunei Gohor,
privind utilizarea drumurilor comunale DC 84 și DC 88;
Văzând referatul de specialitate al referentului de specialitate - Fond funciar;
Având în vedere prevederile art. 8, art. 22 și ale art. 44 alin. (2) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 30 alin. (4) și ale art. 128 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. (7), lit. m),
corroborate cu cele ale art. 139, alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Pentru asigurarea fluenței și traficului rutier, precum și protejarea
mediului înconjurător, a locuitorilor și a sistemului rutier, se restricționează accesul și
circulația autovehiculelor destinate transportului de marfă și a utilajelor, după cum
urmează: pe drumurile comunale DC 84 și DC 88 se restricționează accesul și circulația
autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă
autorizată mai mare de 7,5 tone.
Art.2.- Restricția menționată la art. 1 va fi semnalizată prin indicatoare rutiere cu
această semnificație, după obținerea avizului prealabil al Inspectoratului de Poliție
Județean Galați - Serviciul Rutier.
Art.3.- Prin excepție de la prevederile art. 1, pot circula fără restricții de orice fel,
următoarele categorii de vehicule:
a) cele aparținând Serviciului de Ambulanță;
b) cele aparținând Inspectoratului pentru Situații de Urgență;

c) cele aparținând Poliției, Jandarmeriei, Ministerului Justiției, Ministerului
Apărării, Ministerului Administrației și Internelor și unităților speciale S.R.I. și S.P.P.
aflate în misiune;
d) cele destinate intervențiilor la avariile drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare și
care aparțin administratorilor acestor rețele;
e) cele destinate tractării autovehiculelor avariate, abandonate sau staționate
neregulamentar;
f) cele aparținând serviciului de salubritate, energie electrică, telefonie;
g) utilaje destinate pentru lucrările agricole în interesul efectuării de lucrări
agricole ale căror proprietari sunt riverani;
h) cele care efectuează transportul în comun de persoane.
Art.4.-(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la
2.000 lei încălcarea prevederilor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre, și anume
accesul și circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor pe
drumurile comunale DC 84 și DC 88 cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.
(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute în prezenta
hotărâre se efectuează de către agenții de poliție sau de către împuterniciți ai primarului
comunei Gohor, conform competențelor ce le revin.
(3) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la constatarea,
aplicarea sancțiunii, plata și încasarea amenzii, precum și căile de atac, se aplică
deopotrivă și contravenției stabilite prin prezenta hotărâre.
Art.5.- Persoanele care se consideră vătămate într-un drept al lor se pot adresa
Instanței de Contencios Administrativ, conform Legii 544/2004 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa primarul
comunei Gohor prin compartimentul financiar-contabil, iar cu comunicarea către toate
persoanele și instituțiile interesate, secretarul general al comunei Gohor.
Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează,
Secretar general,
Adriana Iulia ONICA

