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HOTĂRÂREA Nr. 39/25.11.2020 
privind aprobarea reglementărilor de circulație și de acces cu masa maximă autorizată de 7,5 tone un 

tronson  de drum comunal din localitatea Vetiș  
 
           Consiliul local al comunei Vetiș, întrunit în ședință ordinară azi 25.11.2020,  
           Văzând Referatul de aprobare al primarului comunei Vetiș nr. 7.140 din 07.10.2020 și Proiectul 
de hotărâre nr. 7.141 din 07.10.2020, în calitate de iniţiator; 
           Luând în considerare procesul verbal nr.7129 din 07.10.2020 privind consemnarea procesului 
de dezbatere publică a proiectului de act normativ, desfășurat în conformitate cu prevederile Secțiunii 
1 -  Dispoziţii privind participarea la procesul de elaborare a actelor normative, art. 7 al Legii nr. 
52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică;  
          Văzând Raportul Serviciului Investiții, Patrimoniu, Servicii publice, Administrativ și Situații de 
urgență al primăriei și  Raportul comisiei de specialitate a consiliului local Vetiș;  
          În vederea : 
-  asigurării unui nivel ridicat de siguranță a traficului rutier și pietonal pe traseul vizat; 
- diminuării riscului producerii unor accidente și creșterea siguranței participanților la trafic, în principal 
creșterea siguranței copiilor care frecvetează unitățile de învățământ, terenurile de sport și terenul de 
joacă;  
-  diminuării disconfortului produs riveranilor; 
-  reducerii poluării fonice; 
- îmbunătățirii substanțiale a stării de curățenie a drumului, eliminării riscurilor de alunecare sau 
derapaj a autoturismelor din cauza nisipului împrăștiat pe carosabil; 
-  creșterii gradului de protecție a mediului ambiental; 
-  reducerii cheltuielilor de întreținere și reparații a infrastructurii rutiere; 
          În baza prevederilor art. 22, art. 33, art. 41 alin. (1) și (2) și art. 61 ale OG nr. 43/1997, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul drumurilor;  
          În baza prevederilor art. 1 alin. (4), art. 5 alin. (7) și art.128, alin.(1) lit. d) ale OUG nr. 
195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind circulația pe drumurile publice; 
         Luând în considerare Avizul Poliție rutiere nr. 341917/2020; 
         Având la bază prevederile O.G. nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
regimul contravenţiilor; 
          În baza prevederilor art. 129, alin.2, lit. c) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
          În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrartiv, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
                                                      H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
        ART. 1   Pentru siguranța traficului rutier și pietonal, protejarea mediului ambiant, diminuarea 
disconfortului produs riveranilor și protejarea și administrarea eficientă a infrastructurii rutiere, se 
interzice circulația vehicolelor a căror masă totală maximă admisă depășește limita de 7,5 tone în 
localitatea Vetiș, strada Principală, tronsonul cuprins între intersecția cu strada Csengeri (km1-850), 
intersecția cu strada Teilor, strada Stadionului, strada Nouă, până la intersecția cu strada Parcului (la 
dispensarul medical – km 3-790).   
        ART. 2   Se exceptează următoarele categorii de autovehicole : 

a) Cele aparținând poliției, jandarmeriei, pompierilor și serviciilor de ambulanță; 



b) Cele destinate transportului de căclători în comun; 
c) Cele aparținând operatorilor economici furnizori de servicii de utilități publice și salubritate; 
d) Cele care efectuează transporturi ocazionale de animale vii, produse perisabile, materiale 

pentru cetățeni la lucrările de construcții autorizate; 
e) Utilajele destinate pentru lucrările agricole în interesul efectuării de lucrări agricole ale căror 

proprietari sunt riverani. 
        ART. 3   Administratorul drumului va realize semnalizarea corespunzătoare a sectorului de drum 
supus restricției impuse prin prezenta hotărâre.  
        ART. 4  (1) Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă conform dispozițiilor  OUG nr. 195/2002, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, privind circulația pe drumurile publice și a OG nr. 43/2007, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, privind regimul drumurilor. 
         (2)  Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se 
efectuează de către agenții de poliție și de către împuterniciții primarului comunei Vetiș, conform 
competențelor ce le revin. 
        Art. 5.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Vetiș. 
        Art. 6.  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Primarului comunei Vetiș; 
- Poliției rutiere a județului Satu Mare; 
- Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare  

și se adduce la cunostință publică prin publicare în Monitorul Oficial al comunei Vetiș, pe pagina de 
internet www.vetis.ro . 

Vetiş la 25.11.2020 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
     BERCI GHEORGHE                                                              Contrasemnez,  

                                                                                   SECRETAR GENERAL al UAT 
                   ANCA-MARIA POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată pe baza dreptului conferit de prevederile art.  196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 
Nr. total al consilierilor în funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-14, Nr. total al consilierilor absenţi- 1 Voturi pentru-14 Voturi 
împotrivă- 0,   Abţineri-0 

http://www.vetis.ro/

