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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDESTll VECHI

JUDEŢUL TIMIŞ
Tel ./Fax. 0256/384.104//384.504
HOTARAREA NR. 4
Din 29 ianuarie 2015
privind interzicerea circulaţie utilajelor agricole grele pe drumul
comunal care face legătura între DJ 682 şi Colonia Bulgară
Consiliul Local al Comunei Dudeştii Vechi, judeţul Timi ş ,
Având în vedere referatul primarului nr.233/28.01.2015 şi referatul
nr.257 /29.01.2015 al Comisiei Economică, Buget, Finanţe, Agri cultură
şi Amenajarea Teritoriului prin care se acordă avizul favora b il .

Ţinând cont de prevederile:
- art. 30, alin. (4) şi
19 5 / 2002
-

an.

. 128

din Ordonanţa de U rgenţă a G uvernulu i

circulaţia

privi n d

pe

dru murile

p ublice ,

nr.

republicată,

70, lit. "g" din O r d onan ţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005

privind

-

art

Legii

juridic

protecţia
nr.

mediului

82/ 1998

prin

pentru aprobarea O.G.

drumurilor,

al

a p roba tă

republicată,

cu

nr.

Legea

43/ 1997

mo d i fi c ăril e

nr .

265/2006,

privind regimul

şi

completările

ulterioare;

În c o nfo rmitate
alin

( 1) din

Legea

cu ar t. 3 6 alin 1, alin 6 lit. (a) pct.4, 5 si 6,

nr.

215

si art.45

a Administratiei publice locale , cu 13 voturi

pentru, 13 consilieri p rezent i , 13 co ns ili er i in funct ie ,

HOTĂRĂŞTE:
Art 1 Pentru menţinere a în st ar e practicabilă a drumului comunal
care face legătura între DJ 682 şi localitatea Colonia B ulgară şi pentru

a sigur area

unei căi

de acces viabile în caz de urgenţă către această

localitate se res tr i c ţ io nează accesul şi circ ul a ţi a tuturor autovehiculelor

şi

utilajelor cu o capaci t ate

Art.2

mai mare de 3,5 tone.

Se aprobă efectuarea demersurilor necesare pent ru

amplasarea semnelor de circu l a ţie a feren te , dup ă obţinerea tuturor
avizelor de la organele ab i litate .

Art.3 Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu p reveder il e

O.U.G.

195/2002

republicată pr iv ind circula ţia pe d r umur i l e pub l i ce .

Art.4 Interdicţia prevăzută la alin.1 nu este aplicabilă vehicule l o r

ap ar ţin ând instituţiilor prevăzute la art.32, alin.2, lit."a" şi "b" din

Or donan ţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice cu modificările şi completările ulter i o are , atunci când
se află în a c ţi uni de intervenţie sau în misiuni care i mp un ur gen ţă.

Art.5 Cu aducerea la în de plin ire a preve de r i lor prezentei hotărâri se
încredinţează primarul locali tăţii Dudeştii Vechi precum şi agen ţii de
poliţie din loca litate .

Art. 6 Prezenta se comunica către:
Instituţia Prefectului Timis
Consiliului Judeţean Timis
Reprezentanţilor postului de poliţie Dudeştii Vechi
Locuitorilor comunei
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