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CONSILIUL LOCAL CANESTI – PROIECT DE HOTARARE  _____/2019 

               R O M A N I A 

      COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU 
_____________CONSILIUL LOCAL ,_____________ 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE nr. ____/2019 
privind  reglementarea circulatiei rutiere in comuna Căneşti,  

judeţul Buzău pentru autovehicolele şi utilajele cu masa totala 
 maxima autorizata mai mare de 7,5 tone 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ; 
 
Luand act de :prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 
19.11.2015 privind implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI 
COMUNALE , COMUNA CANESTI, JUDETUL BUZAU ” 
 
Avand in vedere :  expunerea de motive a primarului comunei dl Stoica MARIN, 
înregistrată la nr. ______ din  _____  mai 2019 ; 
- raportul de specialitate intocmit de catre compartimentul contabilitate , 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la nr. _______ 
din ______ mai 2019 ; 

- rapoartele de avizare pe fond al proiectului de hotărâre , emis de Comisiile 
de specialitate ale Consiliului Local Canesti  anexate la Hotărâre , 
inregistrate la nr. ________/_______/_______ din  _____  mai 2019  ; 
 

In baza prevederilor : art. 1 din Hotararea Consiliului Local Canesti nr. 5 din      
28 ianuarie 2016 privind  aprobarea Strategiei de Dezvoltare locala a 
comunei Canesti , judetul Buzau pentru perioada 2014 – 2020 ; 
v Anexa nr. 21 , nr. crt. 21 din HOTARAREA GUVERNULUI ROMANIEI nr. 

1.348 din 27 decembrie 2001 privind atestarea domeniului public al judetului 
Buzau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzau , 
modificata si completata ;  

v art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

v art 22 şi art. 44 alin. (2) din Ordonaţa Nr. 43/1997 din 28 august 1997 privind 
regimul drumurilor republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

v art. 5 alin (7), art. 30 alin. (4) şi art. 128 alin. (1) lit. d din OUG 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 

v art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

v Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

v prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare; 

v prevederile  art. 56 , art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) 
din CONSTITUŢIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicată*) ; 
 

In temeiul prevederilor  : art. 36 , alin. „9” , art. 45 , alin. (1) coroborat cu 
prevederile art. 115 , alin. (1) , lit. ’’b’’ alin.  ( 3 , 4 , 5 , 6 si 7) din Legea nr. 
215 / 2001 privind administraţia publică locală (*actualizata*) (*republicată*) 
modificata si completata :  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.		Se aprobă restricţionarea accesului şi circulaţia autovehiculelor destinate 
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transportului de mărfuri şi utilaje cu masa totală maximă autorizată mai 
mare de 7,5 tone pe urmatoarele sectoare de drum :  
 

 Indicativ Elemente de identificare L. (m) 
DC. 93 origine Km 0+000 Valea Verzei inters. DJ 102 F dest. – Km 4+000 

Grabicina de Jos ; L = 4,0 km ,  Lpc = 6 m, lp = 8 m ; asfalt 
1.052 

DC. 94 origine Km 0+000  Suchea inters. DC    182 dest. – Km 2+500 
Trestioara ; L = 2,5 km ,  Lpc = 6 m, lp = 8 m, asfalt ; 

2.435 

DC. 182 origine Scorosesti – Suchea ; Km 7+600 – Km 9+626 ; dest. inters. 
cu DJ 102 F  ; L = 2,026 km ,  Lpc = 6 m, lp = 8 m, asfalt 

2.026 

DC. 206 origine Km 0+000 Valea Verzei inters. DJ 102 F dest. DC 93 – Km 
0+925  ; L = 0,925 km ,  Lpc = 6 m, lp = 8 m, asfalt,   

925 

 
Art.2. Accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de 
marfuri şi utilaje cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe 
aceaste porţiuni de drum este permis numai în condiţiile achitării unei taxe 
şi obţinerii unei autorizaţii de liber acces emisă în condiţiile reglementate de 
prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Restrictiile menţionate la art.1 şi la art. 8 vor fi semnalizate prin 
indicatoare rutiere cu aceste semnificaţii, după informarea prealabilă a 
poliţiei rutiere. 
	
Art.4.	 	 Se stabilesc următoarele taxe în funcţie de masa totală maximă 
autorizată pentru accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului 
de mărfuri şi a utilajelor pe secţiunile de drum specificate astfel: 

a) autovehiculele cu masa maximă autorizată de până la 7,5 tone 
inclusiv sunt scutite de taxe; 

b) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 7,5 tone şi 
16 tone inclusiv, __________________ lei/transport; 

c) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 16 tone şi 40 
tone inclusiv, _____________________ lei/transport. 

Art.5.	 	 Sumele încasate prin eliberarea autorizaţilor de liber acces se 
constituie venit la bugetul local . 
 
Art.6.  Pot circula fară restricţii de orice fel, scutite de taxe, următoarele 
categorii de vehicule: 

ü cele aparţinând serviciului de ambulanţă, inspectoratului pentru 
situaţii de urgenţă, poliţiei, jandarmeriei, Ministerului Justiţiei, 
Ministerului Apărări, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 
unităţilor speciale ale S.R.I şi S.P.P. aflate în misiune; 

ü cele destinate intervenţiilor la avariile drumurilor, reţelelor tehnico –  
edilitare şi care aparţin administratorilor acestor reţele; 

ü cele aparţinând serviciului de salubrizare, canalizare, energie electrică, 
telefonie, etc. 

ü cele aparţinând Companiei Naţionale Poşta Română, precum şi ale 
agenţilor economici care fac servicii de expediţii si curierat; 

ü cele care efectuează transportul în comun de persoane. 
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ü autovehiculele care aprovizionază cu mărfuri persoanele riverane din 
zona respectivă. 
 

Art.7.		Se aprobă instituirea unei restricţii a vitezei de 30 km/h  pe secţiunile 
de drum specificate   
 
Art.8.		(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei 
la 1.000 lei accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de 
marfuri şi a utilajelor pe secţiunile de drum specificate după cum urmează: 

a) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 7,5 tone şi 
16 tone inclusiv ___________________ lei ; 

b) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 16 tone şi 40 
tone inclusiv _______________________ lei ; 

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta 
hotărâre se efectuează de catre agenţii de poliţie şi de către împuterniciţi ai 
primarului comunei Căneşti , conform competenţelor ce le revin. 
(3) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 
constatarea, aplicarea sancţiunii, plata şi încasarea amenzii, precum şi căile 
de atac, se aplică deopotrivă şi contravenţiilor stabilite prin prezenta 
hotărăre. 
 
Art.9  Primarul comunei Căneşti prin aparatul de specialitate va duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarări .  
 
Art.10 Prevederile prezentei hotărâri poate fi atacată la instanţa de 
contencios administrativ competentă. 

 

Art.11. (1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege: 

a) Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzau  ; 
b) Primarului comunei Canesti , judetul Buzau  ;  
c) I.P.J. Buzau - Sectia nr. 3 Politie Berca ; 
d) Postul de Politie Canesti ; 
e) Compartimentului contabilitate ; 
     (2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștintă publică, în mod 

obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de 
lege, prin publicarea: 

a) pe pagina de internet, la adresa: www.comunacanesti.ro ;  
	

I N I Ţ I A T O R  , 
Primar , Marin STOICA 

 
            A V I Z A T,                                                                                                                                                                                     

Secretar comuna, Vasile  EPURAN  
Nr. _____. Canesti , Buzău  _____/____________/ 2019 ; 
„Aceast	proiect	de		hotărârea	a	fost	adoptat	de	Consiliul	local	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzua	in	sedinta	
din	 data	 de	 _____	 	 mai	 2019	 ,	 cu	 respectarea	 prevederilor	 art.	 45	 ,	 alin.	 	 (1)	 din	 Legea	 nr.	 215/2001	 a	
administratiei	publice	locale	,	republicata	si	actualizata	cu		un	numar	de	____(_______)	voturi	„pentru”,	”_____	„	
abţineri”	 si	 „___„	 impotriva	 din	 numarul	 	 total	 de	 ___(_______)	 	 consilieri	 locali	 în	 funcţie	 ,	 si	 	 ____(_______)	
consilieri	prezenti	la	sedinta	„;	
	
Dact.	E.V.	Red.	E.V.	Ex.	2	


