CONSILIUL LOCALAL ORAŞULUI
TÂRGU LĂPUŞ

H O T Ă R Â R E A Nr.
/2014
privind modificarea şi completarea Regulamentului de administrareşi exploatarea drumurilor
de interes local şi forestiere aflate în domeniul public oraşului Târgu Lăpuş

Consiliului local al oraşului Târgu Lăpuş, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de
01 mai 2014;
În baza proiectului de hotărâre iniţiat de reprezentantul legal de proiect, primar Mitru
LEŞE;
Având în vedere sesizările cetăţenilor din satele Borcut şi Inău, prin care solicită
reanalizarea prevederilor H.C.L.16/2014, în sensul neautorizării circulaţiei autovehiculelor cu
masa maximă admisă mai mare de 7,5 tone, pe drumurile de interes local;
Analizând referatul nr.5137/2014 al Compartimentului Achiziţii publice;
Luând în considerare avizul favorabil al Poliţiei Oraşului Târgu Lăpuş - Biroul Rutier,
înregistrat sub nr.429606/2014;
Având în vedere lucrările de reabilitare şi modernizare a drumurilor comunale şi a
uliţelor din satele aflate în raza administrativ – teritorială a oraşului Târgu Lăpuş, executate,
menţionate în Anexa la prezenta;
În baza art.44 alin.(2) din O.G.R.nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.128 lit.”a” şi ”d” din O.U.G. nr.195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
Având în vedere avizul secretarului oraşului şi al comisieide specialitate;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”c” şi ”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.7 şi 13 şi art.45 din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se aprobămodificarea şi completarea Regulamentului privind administrarea
şi exploatarea drumurilor de interes local şi forestiere aflate în domeniul public oraşului
Târgu Lăpuş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.16/2014, prin introducerea unui nou
articol,după cum urmează:
Art.181.- Pe drumul comunal DC35 Borcut – Inău, este interzisă circulaţia
autovehiculelor cu masa totală maximăadmisă peste 7,5 tone.

Autovehiculele cu masa totală maximăadmisă peste 7,5 tone vor circula pe
tronsoanele de drum adiacente: Carieră - Valea Pârjolitului şi Carieră după sat – DN 18 B.
Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se încredinţează Arhitectul şef, Biroul
Venituri, financiar-contabil, Poliţia locală şi Poliţia oraşului Tg.Lăpuş.
Art.3.- Prezenta se comunică:
- Biroului Administraţiei Publice Locale;
- Arhitectului şef;
- Biroului venituri, financiar-contabil;
-Poliţiei Locale;
- Poliţiei oraşului Târgu Lăpuş;
- Compartimentului juridic;
- Compartimentului administrarea domeniului public şi privat
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Vasile ŞANTA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR ORAŞ
jr.Neculina CHIRA

