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HOTĂRÂREA Nr. 16/2020
privind instituirea de restricţii de circulaţie cu limitare de tonaj, pe sectoarele de drumuri
comunale şi străzi din satele comunei Mihaileni;
Consiliul Local al Comunei Mihaileni, judeţul Harghita, întrunit în şedinţă extraordinară la data de
09 martie 2020;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, expunerea de motive a Primarului comunei
Mihaileni, raportul compartimentului de specialitate, avizul secretarului şi avizul Comisiei de specialitate
nr. 2 – pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism;
Având în vedere:
- prevederile Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 43/1997, republicată şi modificată privind
regimul drumurilor;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată privind circulaţia pe
drumurile publice;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE
Art.1. - Se aprobă instituirea de restricţii de circulaţie pentru vehicolele a căror masă totală
maximă admisă depăşeşte limita de 3,5 tone, pe toate drumurile comunale, stradale şi de exploatare
agricolă din localităţile comunei Mihaileni.
Art.2. – Se exceptează de la măsura privind tonajul:
- vehicolele care sunt proprietatea cetăţenilor din comuna Mihaileni şi a societăţilor cu sediile în comuna
Mihaileni, vor intra în fiecare localitate până la locul de parcare pe care îl au menţionat în licenţa de
transport.
- vehicolele care efectuează transporturi ocazionale pentru: transporturi de animale vii, produse perisabile,
transport pentru materiale cetăţenilor care au autorizaţii de construcţii, pentru intervenţii în cazul
fenomenelor naturale sau cele de forţă majoră;
Art.3. – Administratorul drumurilor va realiza semnalizarea corespunzătoare a sectoarelor de
drum supuse restricţiei de tonaj cu avizul Poliţiei Rutiere şi va informa participanţii la trafic asupra
restricţiei impuse prin prezenta hotărâre;
Art.4. – Este interzisă staţionarea oricăror autovehicole indiferent de tonaj, tractoare, combine,
remorci, etc., pe drumurile comunale şi pe domeniul public al comunei Mihaileni;
Art.5. – Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează
conform OG nr.43/1997 şi a OG nr.195/2002, republicate şi actualizate, cu amendă între 1000 şi 2000 lei;
Art.6. – Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică pe site primăriei şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;
- Poliţiei Rutiere a Judeţului Harghita;
- Compartimentul urbanism;
- Primarului şi secretarului comunei Mihaileni, judeţul Harghita;
Mihăileni, la data de 09.03.2020
Preşedintele de şedinţă,
Mezei Levente

Contrasemnează secretar general,
Sándor Gellért

