ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAIUTI
Hotarare
pentru modificarea si completarea HCL nr. 75/18.11.2013 privind limitarea accesului
pe drumurile comunale
Consiliul local al comunei Caiuti,judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din data de
31.03.2014
Avand in vedere:
-raportul comun al viceprimarului comunei Caiuti si al administratorului public inregistrat
sub nr. 2471/31.03.2014;
-expunerea de motive nr. 2472/31.03.2014 a domnului primar al comunei Caiuti;
- art. 4 , alin. 1 din HOTARAREA nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulatia pe drumurile publice
- prevederile art. 117 din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicata;
- avizele favorabile ale comisiilor constituite pe domenii de specialitate in cadrul Consiliului
local Caiuti;
In baza prevederilor art.36, alin.6, pct. 13 si in temeiul art.45, alin.1 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata,
HOTARASTE:
Art. 1. Se modifica si se completeaza art. 1 si 2 din HCL nr. 75/18.11.2014, in sensul
ca vor avea urmatorul cuprins:
“Art.1. Incepand cu data de 01.04.2014, detinatorii si utilazatorii de autovehicule ,
persoane fizice si juridice , sunt obligate sa obtina autorizatie de circulatie pentru vehicule
care circula pe toate categoriile de drumuri de pe raza administrativ teritoriala a comunei
Caiuti , atunci cand masa totala a vehiculului depaseste datorita dimensiunilor sale ori a
marfurilor transportate , greutatea de 6,5 t reglementata prin indicatoare amplasate pe
drumurile comunale ale Comunei Caiuti si anume :
- DC 119 – CAIUTI- MARCESTI – 6,5 t pe osia simpla ;
- DC 112 – FLORESTI - BOISTEA- 6,5 t pe osia simpla;
- DC 114 – CAIUTI – HELTIU- 6,5 t pe osia simpla ;
- Drum satesc – CAIUTI- GARA- 6,5 t pe osia simpla .”
“Art. 2. Se aproba ,incepand cu data de 01.04.2014 , instituirea de tarife pentru circulatia
vehiculelor , a caror masa totala depaseste limitele masice reglemntate prin indicatoare
amplasate pe DC 119,DC 114, DC 112 si anume 30 lei / t .”
Art. 2. Primarul comunei Caiuti va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Presedinte de sedinta,
Contrasemneaza,
Marcut Ion
Secretarul comunei,
Capatina Ramona
Hotararea nr. 17/31.03.2014
Prezenta hotarare a fost aprobata cu 13 voturi pentru si o abtinere. La sedinta
au participat 14 consilieri din cei 15 care alcatuiesc Consiliul local Caiuti.

REFERAT
Noi, Orandaru Gabriel ( viceprimarul comunei Caiuti) si Fodor Iulian
(administratorul public al comunei Caiuti) va aducem la cunostinta ca, in urma
deplasarii in teren pe drumurile comunale DC 119 Caiuti-Marcesti, DC 114
Caiuti-Heltiu, DC 112 Floresti-Boistea si drum satesc Caiuti –Gara , am
constatat ca datorita vehiculelor cu tonaj depasit , asfaltul se deterioreaza.
Se impune limitarea accesului pe drumurile sus-mentionate a vehiculelor
cu masa mai mare de 6,5 t/osia simpla.
In conformitate cu prevederile art. 4 , alin. 1 din HOTARAREA nr. 1.391
din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice , art. 1 si art. 2 din Hotararea Consiliului local Caiuti nr.
75/18.11.2013 vor trebui modificate si completate in sensul ca vor avea
urmatorul cuprins:
“Art.1. Incepand cu data de 01.04.2014, detinatorii si utilazatorii de
autovehicule , persoane fizice si juridice , sunt obligate sa obtina autorizatie
de circulatie pentru vehicule care circula pe toate categoriile de drumuri de
pe raza administrativ teritoriala a comunei Caiuti , atunci cand masa totala a
vehiculului depaseste datorita dimensiunilor sale ori a marfurilor
transportate , greutatea de 6,5 t reglementata prin indicatoare amplasate pe
drumurile comunale ale Comunei Caiuti si anume :
- DC 119 – CAIUTI- MARCESTI – 6,5 t pe osia simpla ;
- DC 112 – FLORESTI - BOISTEA- 6,5 t pe osia simpla ;
- DC 114 – CAIUTI – HELTIU- 6,5 t pe osia simpla ;
- Drum satesc – CAIUTI- GARA- 6,5 t pe osia simpla .”
“Art. 2. Se aproba ,incepand cu data de 01.04.2014 , instituirea de tarife
pentru circulatia vehiculelor , a caror masa totala depaseste limitele masice
reglemntate prin indicatoare amplasate pe DC 119,DC 114, DC 112 si
anume 30 lei / t .”

Viceprimar,
Orandaru Gabriel

Administrator public,
Fodor Iulian

ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CAIUTI
-PrimarExpunere de motive la proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea HCL
nr. 75/18.11.2013 privind limitarea accesului pe drumurile comunale

Având în vedere competenţa în materie a Consiliului Local de a întocmi
planuri de organizare a circulaţiei şi de a lua măsuri pentru asigurarea fluenţei şi
siguranţei traficului, precum şi, de a elabora reglementări privind menţinerea
permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează, se
învederează necesitatea elaborării unor norme pentru. protejarea infrastructurii
de transport care reprezintă o condiţie necesară pentru implementarea cu
succes a celorlalte prioritaţi de dezvoltare a comunei Caiuti pentru perioada
urmatoare.
Propun Consiliului Local adoptarea acestei hotarari prin care se vor
institui unele norme privind traficul de mare tonaj cu care locuitorii se
confruntă zilnic şi care lasă “o amprentă vizibilă” asupra infrastructurii si
confortului social pe drumurile comunale si anume :
- DC 119 – CAIUTI- MARCESTI ;
- DC 112 – FLORESTI - BOISTEA;
- DC 114 – CAIUTI – HELTIU;
- Drum satesc – CAIUTI- GARA.

PRIMAR,
IULIAN DURLAN

