
R O M A N I A                                                                                                                                   
JUDETUL SATU MARE                                                                                                                              
COMUNA TIREAM                                                                                                                                                           
- P R I M A R  -                                                                                                                                                    
Nr.1081 din 07.04.2020. 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                                                  
privind restrictionarea circulatiei camioanelor de mare tonaj pe strada Vezendiului din localitatea 

Tiream, județul Satu Mare 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit in sedinta ordinara din data de  ………….2020 ,                
 Având în vedere  referatul de aprobare al primarului comunei Tiream, înregistrată sub nr.1030/ 
01.04.2020,raportul de specialitate al compartimentul de resort ,înregistrat  sub nr.1114/09.04.2020 şi 
avizele comisiilor de specialitate 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 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului 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 incredinteaza 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  7 aprilie 2020 

 

                           I N I Ţ I A T O R                                                     Avizat pentru legalitate: 
                               PRIMAR ,                                                        Secretar generat UAT Tiream                                                      
                           dl. Tar Nicolae                                                       jr.Maria GRIGORAŞ 
 
 

Red./Tehn.G.M.                                                                                                                                                                                                      

2.Ex.  

http://www.tiream.ro/


R O M A N I A.                                                                                                                                             
JUDETUL SATU MARE                                                                                                                           
COMUNA  TIREAM                                                                                                                                                                     
- P R I M A R –                                                                                                                                         
Nr.1030 din  01.04.2020 

REFERAT DE APROBARE                                                                                                                      
privind proiectul de hotarare privind restrictionarea circulatiei camioanelor de mare tonaj pe 

strada Vezendiului din localitatea Tiream, județul Satu Mare  

 Avand in vedere prevederile art.5 alin.(1) respectiv art.128 alin.(1) 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 și circulatie, staționare si parcare pentru diferite categorii de vehicule, respectiv 
prevederile H.G.Nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,                                                                                                        
 Luând în considerare prevederile art.70 litera g) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 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 tip uri de 
autovehicule generatoare de disconfort pentru populatie in anumite zone ale localitatilor;                                                                                                                                         
 În baza prevederilor art. 129 alin.(7) lit.m) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019   privind 
Codul administrativ, modificată, cu privire la atributia consiliului local de a asigura, potrivit 
competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local privindpodurile și  drumurile publice.                                                                                                                                 
 Avand in vedere faptul ca  strada Vezendiului din localitatea Tiream , comuna Tiream, 
județul Satu Mare ,a  fost modernizată în primavara acestui an  și acesta nu  au fost proiectat 
pentru a suporta circulatia densa de camioane de mare tonaj si faptul ca aceste camioane 
circuland cu viteză relativ mare pun în pericol siguranta circulatiei, și prin trepidațiile pe care le 
produc   contribuie la deteriorarea  caselor de locuit situate de o parte și de alta a străzii. 
           Consider ca dreptul la o viata fara pericole a locuitorilor comunei este mai importanta, decat 
interesele economice ale unor firme si a participantilor la trafic de la aceste firme, mai ales că acestea au 
posibilitatea de a circula pe DJ 108 . De asemenea pentru a se asigura accesul riveranilor la proprietatile pe 
care le au in zona se propune ca art. 1 al hotărârii  să aibă urmatorul cuprins :,, 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 strada Vezendiului  din localitatea Tiream, județul Satu 
Mare, amplasari care vor avea loc cu avizul prealabil al politiei, cu exceptia riveranilor «                                                               

       În temeiul prevederilor art. 136, alin.(1) ,coroborate cu prevederile alin.(8), lit.a)                 
al  aceeluiaș  articol  din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrative, modificată,   

 

I N I Ţ I E Z:                                                                                                               
proiectul de hotărâre privind restrictionarea circulatiei camioanelor de mare tonaj pe strada 

Vezendiului din localitatea Tiream, județul Satu Mare 
 

Tiream, la 1 aprilie 2020 

 

                                                                  P R I M A R , 
                                                                dl.Tar Nicolae  
 
 
Red./Tehn.T.N. 
2.Exemplare originale. 

 



R O M A N I A.                                                                                                                                             
JUDETUL SATU MARE                                                                                                                           
PRIMĂRIA COMUNEI  TIREAM                                                                                                                                                                
Compartiment : Agricol, Urbanism și Protecția  Mediului                                                                
Nr. 114 din 09.04.2020 

 

RAPORT   DE  SPECIALITATE                                                                                                           
privind proiectul de hotarare privind restrictionarea circulatiei camioanelor de mare tonaj pe  

strada Vezendiului din localitatea Tiream, județul Satu Mare 

              Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei 
Tiream, prin ing. Sfâra Liviu , în temeiul prevederilor art.136, alin. (8), lit.b) și alin.(10)   din O.U.G. 
nr.57/2019 Codul administrative, modificată, formulez prezentul raport de specialitate la proiectul 
de hotărâre  înregistrat sub nr.1081/07.04.2020 privind restrictionarea circulatiei camioanelor de 
mare tonaj pe  strada Vezendiului din localitatea Tiream, județul Satu Mare,iniţiat de dl.primar, din 
punct de vedere a respectării prevederilor OUG nr.195/ 2002 , HG. Nr. 85/ 2003  şi a  Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale,                                                                                                                             
 Avand in vedere prevederile art.5 alin.(1), art.30 , alin.(4),  respectiv  art.128 alin.(1)  lit.b) şi 
lit.d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 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,             

     Luând în considerare prevederile art.70 litera g) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 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 tip uri de 
autovehicule generatoare de disconfort pentru populatie in anumite zone ale localitatilor;                                                                                                                                         
 În baza prevederilor art. art. 129 alin.(7) lit.m) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019   
privind Codul administrativ, modificată, cu privire la atributia consiliului local de a asigura, potrivit 
competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local privindpodurile și  drumurile publice.                                                                                                                                 
 Avand in vedere faptul că strada Vezendiului din localitatea Tiream , comuna Tiream, 
județul Satu Mare ,a  fost modernizată în primavara acestui an  și aceasta nu  au fost proiectată 
pentru a suporta circulatia densa de camioane de mare tonaj si faptul ca aceste camioane 
circuland cu viteză relativ mare pun în pericol siguranta circulatiei, și prin trepidațiile pe care le 

produc   contribuie la deteriorarea  caselor de locuit situate de o parte și de alta a străzii, mai ales 

că acestea au posibilitatea de a circula pe DJ 108.                                                                 
Consider ca dreptul la o viata fara pericole a locuitorilor comunei este mai importanta, decat               

interesele economice ale unor firme si a participantilor la trafic de la aceste firme.  
 Faţă de cele arătate mai sus ,consider legală şi justificată propunerea  iniţiatorului referitoare la 

posibilitatea restrictionarea circulatiei camioanelor de mare tonaj pe drumurile de interes local , potrivit 
proiectului de hotărâre. 

                                         
   Tiream, la 9 aprilie 2020.    
                                                                        C O N S I L I E R  
                                                       Responsabil urbanism și amenajarea teritoriului: 
                                                                          ing. Sfâra Liviu                                                                        

 

Red./Tehn.S.L.                                                                                                                                                                                                      

2.Ex.  


