ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind reglementarea circulatiei pe unele strazi din comuna Sfantu
Gheorghe,judetul Ialomita
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe, judetul Ialomita, intrunit in
sedinta ordinara la data de ....................,
Avand in vedere:
• Expunerea de motive a Primarului comunei Sfantu Gheorghe nr.
………../………………;
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului
de
specialitate
al
primarului
comunei
nr.
………../……………….. ;
In conformitate cu:
- prevederile art. 5, lit.c), art. 22 , art. 40, art. 44,alin. 2 din Ordonanta
de Urgenta a Guvernului nr. 43/1997 republicata, modificatasi completata
ulterior ;
- prevederile art. 128 alin. 1 litera a si d si alin.(2) din OUG nr.
195/2002, republicata privind circulatia pe drumurile publice republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 36 alin. 6, litera a) , pct. 13, art. 45 si art. 117 litera a) din
Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata , modificata
si completata ;
HOTARASTE:
Art. 1. Aprobă măsura restricţionării tonajului total maxim autorizat la
limita legala admisa pe strazile Duzilor ,Salciei,Corcodusilor din satul Butoiu ,
comuna Sfantu Gheorghe , judet Ialomita .
Art. 2. Se aprobă măsura restricţionării rulajului cu viteza de 30 km/h
pe strazile Duzilor , Salciei si Corcodusilor din satul Butoiu , comuna Sfantu
Gheorghe , judet Ialomita
Art. 3. Se aprobă achiziţionarea de indicatoare cu limitele precizate mai
sus.

Art. 4. Se împuterniceşte personalul din cadrul Politeiei Locale , prin
grija Primarului comunei Sfantu Gheorghe, personal ce va avea ca sarcină să
constate şi să aplice sancţiunile prevăzute de OG 43/1997, republicata ,
modificata si completata ulterior.
Art.
5. Primarul
comunei
Sfantu
Gheorghe,
împreună
cu
compartimentele de resort din cadrul Primăriei Sfantu Gheorghe, vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin grija secretarului comunei Sfantu Gheorghe, prezenta
hotărâre va fi comunicată în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei
Sfantu Gheorghe, Prefectului Judeţului Ialomita şi se va aduce la cunoştinţă
publică prin publicarea site-ului oficial al instituţiei www.sfintugheorghe.ro

INITIATOR,
Primar- Teculescu Petru Madalin

