JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VINŢU DE JOS
Vintu de Jos,str. Lucian Blaga,nr. 47, CUI 4562443
Tel. 0258739234 Fax: 0258739640
@ vintudejos@ab.e-adm.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 25/13.03.2020
privind aprobarea Regulamentului de instituire a restricțiilor de circulație pentru vehiculele cu
masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe raza comunei Vințu de Jos
Consiliul local al comunei Vințu de Jos, întrunit în ședința publică ordinară la distanță,
prin mijloace de comunicare electronică, din data de 30.04.2020;
Luând în considerare:
- Referatul de aprobare nr. 3274/22.04.2020 al primarului în calitate de inițiator, pentru
inițierea proiectului de hotărâre privind instituirea restricțiilor de circulație pentru vehiculele cu
masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe raza comunei Vințu de Jos;
- Raportul de specialitate nr. 3275/22.04.2020 al Compartimentului urbanism,
amenajarea teritoriului și lucrări publice, prin care se propune adoptarea proiectului în forma
prezentată;
- Avizul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Serviciul Rutier, cu numărul de
înregistrare 19365/62/03.04.2020, emis la solicitarea Primăriei comunei Vințu de Jos înregistrată
la sub nr. 2414/B/13/13.03.2020;
- Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3 ale Consiliului local al comunei
Vințu de Jos;
Având în vedere:
- art. 41 și art. 44 din O.G. nr. 43/1997 din 28 august 1997 *** Republicată, privind
regimul drumurilor;
- H.G. nr. 1391/2006 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
- art. 128, alin. 1, lit. d din O.U.G. nr. 195/2002 din 12 decembrie 2002 *** Republicată
privind circulaţia pe drumurile publice;
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
În temeiul art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. d, coroborat cu alin. 7, lit. m și art. 139, alin. 3, lit. g
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă Regulamentul de instituire a restricțiilor de circulație pentru vehiculele cu
masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe raza comunei Vințu de Jos, conform
anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Regulamentul prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre se completează cu prevederile
și condițiile prevăzute în Avizul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Serviciul Rutier, cu
numărul de înregistrare 19365/62/03.04.2020, emis la solicitarea Primăriei comunei Vințu de Jos
înregistrată la sub nr. 2414/B/13/13.03.2020.
Art.3 Hotărârea de Consiliu local prin care se stabilesc impozitele şi taxele locale, taxele
speciale și limitele amenzilor la nivelul unității administrativ-teritoriale Vințu de Jos se va
completa cu Tarifele pentru eliberarea autorizațiilor de acces pentru circulația autovehiculelor a
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căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone pe străzile și drumurile comunale
de pe raza comunei Vințu de Jos, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în fața instanței de contencios administrativ a
Tribunalului Alba în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-judeţul Alba, Primarului
comunei Vințu de Jos, și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției și pe
pagina de internet a instituției, Monitorul Oficial Local.
Vințu de Jos, 22.04.2020

PRIMAR,
Ion Iosif Josan

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL UAT,
Claudia Lavinia Muntean
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