
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
       T I R E A M 
 
 

H O T Ă R Â R E A Nr. 15/2020                                                                                      
privind restrictionarea circulatiei camioanelor de mare tonaj pe strada Vezendiului din 

localitatea Tiream, județul Satu Mare 
 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 aprilie 2020;  
           Având în vedere proiectul de hotărâre nr.1081/07.04.2020, iniţiat în baza referatului de 
aprobare a primarului comunei Tiream nr. 1030/01.04.2020, însoţit de raportul de specialitate al 
compartimentului de resort nr.1114/09.04.2020, şi de avizele comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 şi 
nr.3 din cadrul  Consiliului local al comunei Tiream; 
            Văzând prevederile art.5 alin.(1), art.30 , alin.(4),  respectiv  art.128 alin.(1)  lit.b) şi lit.d) din 
O.U.G. Nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificari si completari 
ulterioare, cu privire la obligatia administratorului drumului public de a amplasa indicatoarelor 
rutiere cu privire la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii de 
vehicule, respectiv prevederile Hotararii Guvernului Nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului 
de aplicare a Ordonantei de Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,                                                                                                                  
 Luand in considerare prevederile art.70 litera g) din O.U.G.nr. 195/2005 privind protectia 
mediului, cu privire la atributia autoritatilor administratiei publice locale de a reglementa, inclusiv 
prin interzicerea temporara sau permanenta, accesul anumitor tipuri de autovehicule generatoare 
de disconfort pentru populatie in anumite zone ale localitatilor;                                                                                                                                                               
 În baza prevederilor art.129 alin. (2), lit.d) raportat la  alin.(7) lit.m) din Ordonanţa de urgenţă 
nr. 57/ 2019   privind Codul administrativ, modificată; 
           În temeiul prevederilor .art. 139, alin. (1) , coroborate cu prevederile art. 196,alin.(1) lit.a)  
din   din Oordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019   privind Codul administrativ,modificată; 

H O T A R A Ş T E : 
 

Art.1.- Consiliul local al comunei Tiream, aprobă amplasarea  şi instalarea indicatoarelor de 
circulatie prin care se restricţionează  circulatia camioanelor cu o greutate mai mare de 7,5 to pe 
stara Vezendiului din localitatea Tiream, județul Satu Mare, amplasari care vor avea loc cu avizul 
prealabil al politiei, cu exceptia riveranilor .                                                                                                                                     
 Art.2.- Primaria comunei va solicita avizul politiei pentru cele mentionate in articolul 
precedent. Detaliile tehnice vor fi stabilite impreuna cu politia.                                                                                          
 Art.3.-Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insărcinează primarul comunei 
Tiream.  

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al  comunei 
Tiream, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului Judeţului 
Satu Mare, compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Tiream, se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul www.tiream.ro ,  Cetăţenii,  prin afişare la 
avizierul  Primăriei. 

 Tiream, la 29 aprilie 2020  
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează, 
      Consilier local :Magdas Elisabeta                                            Secretar general UAT Tiream:                                  
                                                                                                                        jr.Maria Grigoraş 
Red./Tehn.M.G. 
5.Exemplare originale 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 
  Total consilieri în funcţie :11;  Nr. total al consilierilor prezenţi:10; Nr. total al consilierilor absenţi : 1 ; Voturi pentru : 
10 ; 
   Voturi împotrivă: nu sunt;  Abţineri : nu sunt :  Nr.total al consilierilor care au participat la dezbateri şi la vot 10. 

http://www.tiream.ro/

