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ROMANIA
Judet PRAHOVA
Comuna DRAJNA
: CONSILIUL LOCAL =

HOTARARE
privind circulatia autovehiculelor cu masa totala autot'uata mai mare de l2rS tone pe

drumurile locale ale comunei Drajna

Consiliul Local al comunei Drajna, judetul Prahova,
Yazand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Drajna insotit de expunerea de

motive;
Avand in vedere raportul intocmit de secretarul comunei Drajna,
In conformitate cu prevederile OUG nr. 19512002 privind circulatia pe drumurile publice,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu dispozitiile art.40 si 41 din OG NR. 4311997 privind regimul drumurilor,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor OG nr. 212001privind regimul juridic al contraventiilor, cu

modificarile si completarile ulterioare;
I n temeiul art.36 alin 9 si art. 45 din Legea 21512001 -adimistratiei publice locale,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.l. Se interzice permanent circulatia autovehiculelor cu masa totala autorizata mai mare de

12,5 tone pe drumurile locale ale comunei Drajna.
Art.2. Interdictia mentionata la art. 1. va fi semnalizata prin indicatoare rutiere cu aceste

semnificatii si prin indicatoare de orientare.
Art.3.Accesul autovhiculelor cu masa totala autoizata mai mare de 12,5 tone pe drumurile

locale ale comunei Drajna, se face, numai in conditii meteo favorabile, in baza autorizatiei de acces
auto.

Art.4.Conducatorii autovehiculelor cu masa totala attortzata mai mare de 12, 5 tone au
obligatia de a afisa la loc vizibil autoizatia de acces auto.

Art.s. (l)Autorizatia de acces auto se elibereaza de catre COMUNADRAJNA" la cerere,
mentionandu-se datele de identifi care ale autovehiculelor.

(2) Cererea este insotita de dovada achitarii tarifului corespunzator masei totale autorizate
pentru care se solicita autorizarca, precum si certificatul de inmatriculare sau inregistrare al
autovehiculului si actul de identitate al solicitantului. Documentele, care insotesc cererea de
autorizare, se prezinta in copie.

(3)Autorizatia nu este transmisibila. Sumele incasate prin eliberarea autorizatiilor se fac
venit la bugetul local.
(4).Autorizatiile de acces au valabilitate de o zi sau o luna.

Art. 5. Pentru accesul ocazional (o cursa pe zi) pe drumurile publice locale ale comunei
Drajna, taxele percepute pentru obtinerea autorizatiei sunt:
-32lei pentru vehiculele cu masa maxima autoizata cuprinsa intre 12,5 tone si 16 tone
-45 lei pentru vehiculele cu masa maxima autorizata cuprinsa intre 16 tone si 22tone



/

Art. 6. Pentru accesul pe zi sau luna pe drumurile publice ale comunei Drajna, taxele
percepute pentru obtinerea autorizatiei sunt:
-60leilzi,600 lei/luna pentru vehiculele cu masa maxima autorizata cuprinsa intre 12,5 tone si 16
tone
-80leilzi.,800 lei/luna pentru vehiculele cu masa maxima autorizata cuprinsa intre 16 tone si 22
tone

Art.7 In cazul unei utilizari repetate (cel putin o luna), a drumului local, ca urrnare a unor
lucrari de exploatare forestiera sau de alt gen, accesul autovehiculelor cu masa totala attorizata mar
mare de 12,5 tone se va face in baza autorizatiei de acces auto, prin incheierea unui protocol cu
Comuna Drajna, prin care se vor stabili conditiile de folosire a drumului.

Art.8. Este interzis accesul pe drumurile locale ale comunei Drajna a autovehiculelor cu ma
sa totala autorizata mai mare de 22 tone precum si a ansamblurilor de autovehicule.

Art.g. Pot circula tot anul fara restrictii pe intreg teritoriul comunei Drajna urmatoarele
categorii de autovehicule: cele apartinand serviciilor de ambulanta, protectiei civile, politiei,
pompierilor, jandarmeriei, societatilor de salubrizare, cele destinate interventiilor la avariile
drumurilor, retelelor tehnico-edilitare si care apartin administratorilor acestor retele, cele destinate
tractarii autovehiculelor avariate, abandonate sau stationate neregulamentar, Ministerului Apararii
Nationale, Ministerului Justitiei -Directia Penitenciarelor, Ministerul Administratiei Publice si
Internelor si unitatilor speciale ale SRI si SPP, aflate in misiune.

Art.l0.Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda cuprisa intre 1000 si 2500 lei.

Art.ll. Contravenientul poate achita in termen de 48 ore de ladata comunicarii procesului
verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzi|

{fi. 12. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in prezenta hotarare se
face de catre agentii de politie locala, rutiera, precum si de catre personalul imputernicit de primarul
comunei.

Art. 13.In situatia in care contravenientul a fost sanctionat de 3 ori in interval de un an, se
aplica,complementar detinatorului autovehiculului sau a utilajului sanctiunea pierderii dreptului de a
circula cu acesta pe drumurile locale ale com':nei Drajna.

Art. 14. De la data adoptarii prezentei hotarari se revoca orice alta hotarare contrara acesteia.
Art. 15. De aducerea la cunostinta persoanelor si institutiilor interesate raspunde

secretarul comunei.

Contrasemneazil
Secretar comuna
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