
R O M Á N I A 

SZATMÁR MEGYE 

MEZŐTEREM KÖZSÉG  

HELYI TANÁCSA 

 

22/2020-as sz. HATÁROZAT 

 

A Mezőteremi Helyi Tanács 15/2020 a-s számú Határozatának visszavonása, a nagy 

teherbírású kamionok forgalmának korlátozásáról, a Vezendi úton. 

 

Mezőterem község Helyi Tanácsa 2020 június 29-i rendes ülésén, az alábbi jogszabályi 
feltételekenek eleget téve jóváhagyja: 
« Consiliul local al comuneiTiream, întrunitînşedinţaordinară din data de 29.06.2020; 
 Avândînvedereproiectul de hotărâre nr.1637/05.06.6.2020, iniţiatînbazareferatului de 
aprobare a primaruluicomuneiTiream nr.1484/19.05.2020,însoţit de raportul de specialitate 
alcompartimentului de resort nr.1718/15.06.2020 şi de avizelecomisiilor de specialitate din 
cadrulConsiliului local Tiream, nr.1,nr.2 şi nr.3 ; 

 Luand in considerareprevederile art.70 litera g) din O.U.G.nr. 195/2005 
privindprotectiamediului, cuprivire la atributiaautoritatiloradministratieipublice locale de 
areglementa, inclusivprininterzicereatemporarasau permanenta, accesulanumitortipuri de 
autovehiculegeneratoare de disconfortpentrupopulatie in anumite zone ale localitatilor;
 VăzândadresaInstituțieiPrefectuluiJudetuluiSatu Mare  nr. 4.697/SJ/15.05.2020prin 
care se  solicităreanalizareaHotărâri nr.15/2020 însensulrevocăriiacesteia, 
învedereaintrăriiînlegalitate,datoritălipseiavizuluipolițieirutiere, avizprealabilșiobligatoriu  , care este 
au aviz conform,  
necesarpentruadoptareauneihotărâriprivindaprobareaamplasăriișiinstalăriiindicatoarelor  de 
circulațieprin care se restricționeazăcirculațiacamioanelor  cu o  greutatemai mare  de 7,5 tone  
pestradaVezendiului din localitateaTiream , conform art.128 alin.1 ,lit.d) din O.U.G. nr.195/2002, 
republicată, cu modificărileșicompletărileulterioare;                                                                                                                                               

Înbazaprevederilor art.129 alin. (2), lit.d) raportat la  alin.(7) lit.m) dinOrdonanţa de urgenţă 
nr. 57/ 2019   privindCoduladministrativ, modificată; 
Întemeiulprevederilor .art.139, alin. (1) ,coroborate cu prevederile art. 196,alin.(1) lit.a)  din   
dinOordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019   privindCoduladministrativ,modificată; 

H O T A R A Ş T E : 
 

Art. 1. -  Se revocăHotărârea  Nr.15/2020privindprivindrestrictionareacirculatieicamioanelor de mare 

tonajpestradaVezendiuluidinlocalitateaTiream, județulSatu Mare,adoptată de Consiliul Local al 
comuneiTiream, încadrulşedinţeiordinare din data de 29 aprilie 2020. 

Art.2. -Prezentahotărâre se comunică, prinintermediulsecretaruluigeneralal comuneiTiream, 
întermenulprevăzut de lege, primaruluicomuneiTiream, InstituţieiPrefectuluiJudeţuluiSatu Mare,  se 
publicăîn Monitorul Oficial Local  pe site-ul www.tiream.ro ,  Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  
Primăriei . 

Tiream, la29iunie 2020  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              Contrasemnează, 
Consilierlocal:VinklerValterSecretar general UAT Tiream: 
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Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art.139 alin. (1)  din  O.U.G. nr. 57/2019 
privindCoduladministrativ; 
          Total consilieriîn funcţie:11; Nr.total al consilierilor prezenţi:11 ; Nr. total al consilierilorprezenţi: 11 ; 
Voturipentru :11 ; Voturiîmpotrivă:nu nunt;Abţineri: nu sunt; 
Nr. total al consilierilor care au participat la dezbaterişi la vot :   11 


