Consiliul local orasenesc Seini
H O T A R A R E A nr. 42 /2012
Privind interzicerea circulatiei autovehiculelor cu masa maxima autorizata de peste 7,5 tone
pe unele drumuri – strazi din orasul Seini;
Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 3.08.2012:
Avind in vedere : - Pe unele strazi din orasul Seini se circula cu autovehicule de mare tonaj
afectand rezistenta constructiilor ;
- Raportul Biroului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini
prin care se propune interzicerea circulatiei cu autovehicule cum asa maxima autorizata mai mare
de 7,5 tone pe unele strazi din Seini ;
Avizul comisiei urbanism din cadrul Consiliului local Seini
Avizul secretarului orasului ;
Proiectul de hotarare ;
In conformitate cu prevederile OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a HG 1391/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002, OUG 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicata, cu modificarile ulterioare ;
In temeiul OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si
completarile ulterioare ;
In baza art. 36 al. 1, al. 2 lit.d , al. 6, art. 45, al 3, si art. 115, al. 1, lit b din Legea nr.
215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare :
HOTARASTE
Art.1. Se interzice circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata de peste 7,5
tone pe urmatoarele drumuri – strazi din orasul Seini :
Strazile : Conac, Horea si Gh. Doja
Exceptie fac persoanele care locuiesc pe aceste strazi. .
Art.2. Circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata de peste 7,5 tone pot
circula pe aceste strazi in baza Autorizatiei speciale de transport (AST) eliberata de Primaria
Seini. Taxa pentru autorizatie este de 100 lei/24 ore.
Art.3. Circulatia autovehiculelor cum asa totala maxima autorizata de peste 7,5 tone in zona
interzisa constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei care se
va achita la Primaria Seini in termen de 30 zile cu posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a
jumatate din minimul amenzii, respectiv 5000 lei.
Art.4. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se executa si se aplica de Primarul
orasului Seini si de persoanele imputernicite de acesta – Organele de Politie si Politia Locala Seini.
Art.5. Prezenta se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetul Maramures.
- Serviciului Circulatie din cadrul Politiei Judetului Maramures.
- Politiei orasului Seini.
- Politiei Comunitare Seini.
- Serviciului economic din cadrul Ap. de specialitate al primarului.
- Un exemplar se afiseaza.
Seini la 3.08.2012
Presedinte de sedinta

Contrasemneaza
Secretar, Bud Ioan

