
Hotărârea nr.56 din data de 06.12.2013 privind impunerea de restricţii de tonaj şi de 
viteză pentru drumurile comunale, stradale şi vicinale de pe raza administrativă a comunei 
Rîciu.  
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MURE Ş 
COMUNA RÎCIU 

CONSILIUL LOCAL 
 

        HOTĂRÂREA NR.56 
  din 6 decembrie 2013 

 

privind impunerea de restricţii de tonaj şi de viteză pentru drumurile comunale, stradale 
şi vicinale de pe raza administrativă a comunei Rîciu 
 

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
06.12.2013, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 885 din 29.11.2013, emisă, de către 
primarul comunei Rîciu, 

   Analizând: 
         -Expunerea de motive nr.4874/02.12.2013 a primarului comunei Rciu privind 
impunerea de restricţii de tonaj şi de viteză pentru drumurile comunale, stradale şi vicinale 
de pe raza administrativă a comunei Rîciu; 
        -Raportul de specialitate; 
        - Prevederile art. 5, 22, 40, 44, alin 2, 60, alin. 1 şi 5, art. 61, din OG 43/1997 privind 
regimul juridic al drumurilor; 
        - Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, şi alin. 6, lit. a, pct. 13, din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată; 
        - Raportul de avizare al comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, 
amenajarea teritoriului si urbanism; 
        - Raportul de avizare al comisiei pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, 
sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport; 
        - Raportul de avizare al comisiei juridica si de disciplina, protectie mediu si turism; 

                Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
        În temeiul prevederilor art. 45, alin. (3), din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, modificată şi completată, 

HOTĂRĂŞTE: 

      Art.1. Aprobă măsura restricţionării tonajului total maxim la limita de 16 tone, admis pe 
drumurile comunale, stradale şi vicinale de pe raza administrativă a comunei Rîciu. 
        Art.2. Se aprobă măsura restricţionării rulajului cu viteză mai mare de 20 km/h pe 
drumurile comunale, stradale şi vicinale de pe raza administrativă a comunei Rîciu. 



        Art.3. Se aprobă achiziţionarea de indicatoare cu limitele precizate mai sus. 
        Art.4. Indicatoarele vor fi amplasate la intrare în ambele părţi de acces ale drumurilor 
comunale, stradale şi vicinale. 
        Art.5. Se exceptează de la măsura privind tonajul şi limitarea vitezei autovehiculele 
MAI, ale administratorului drumului şi cele care asigură ocazional transporturi la domiciliul 
cetăţenilor din comuna Rîciu. 
        Art.6. Se împuterniceşte Primarul comunei Rîciu să desemneze personalul care se va 
deplasa pe aceste tronsoane în scopul supravegherii respectării acestor restricţii. 
        Art.7. Autovehiculele cu tonaj mai mare de 16 de tone, aparţinând Companiei Romgaz 
sau Transgaz, sau oricarei alte societati care se deplasează în interesul susţinerii procesului 
tehnologic, pot circula doar după semnarea unui protocol între administratorul drumurilor 
şi aceste societăţi. 
        Art.8. Se împuterniceşte personal din cadrul autorităţii locale, prin grija Primarului 
comunei Rîciu, personal ce va avea ca sarcină să constate şi să aplice sancţiunile prevăzute 
de OG 43/1997. 
        Art.9. Orice alte hotărâri contrare se abrogă. 
        Art.10. Primarul comunei Rîciu, împreună cu compartimentele de resort din cadrul 
Primăriei Rîciu, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
        Art.11. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 

    Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
    Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică 
prin  publicarea pe   pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 
Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează, 

Cioloboc Ioan                                                                             Secretar 
                                                                                                       Dunca Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


