
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind 

 stabilirea unor restricţii de tonaj pentru autovehiculele care circulă pe Drumul comunal DC 164, 
comuna Rușețu, județul Buzău 

 

          
 Consiliul local al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău; 
 Având în vedere:  
 

- expunerea de motive a Primarului comunei Ruşeţu, înregistrată la nr.2429/21.05.2018; 
-  raportul de specialitate înregistrat la nr.2430/21.05.2018; 
- prevederile art.1 alin.(4), art.5 alin.(7) şi art.128, alin.(1), lit.d) și ale art.30 alin.(4) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.33, art.43, și ale art.44 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin 
Legea nr.82/1998. 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001, privind regimul contravenţiilor, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului nr.1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău  - Anexa nr.61 – 
Inventarul Bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ruşeţu, nr. crt.4; 
 

          În baza dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.c), art. 45 alin.(3), art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă  R  Ă Ş T E : 

             Art.1 -  Pentru protejarea sistemului rutier, pentru siguranța traficului rutier și a locuitorilor, se 
restricționează, permanent, circulația pe drumul comunal 164 ce face legătura satului Sergent Ionel 
Ștefan, comuna Rușețu cu Drumul județean 203 N, a autovehiculelor cu masa totală maximă 
autorizată mai mare de 7,5 tone.  

Art.2.- Prin excepție de la prevederile art.1, pot circula pe drumul comunal 164, următoarele 
categorii de vehicule: 

 - cele apartinand Serviciului de Ambulanta,  
-  Inspectoratului Pentru Situatii de Urgenta,  
- Politiei, Jandarmeriei, Ministerului Justitiei, Ministerului Apararii, Ministerul Administratiei si 

Internelor si unitatilor speciale ale S.R.l. si S.P.P., aflate in misiune ; 
 - cele destinate interventiilor la avariile drumurilor, retelelor tehnico- edilitare si care apartin 

administratorilor acestor retele ;  
- cele destinate tractarii autovehiculelor avariate,abandonate sau stationate neregulamentar;  

- cele apartinand serviciului de salubritate, energie electrica, telefonie ;  
- utilaje destinate pentru lucrarile agricole in interesul efectuarii de lucrari agricole ale caror 

proprietari sunt riverani ;  
-   cele care efectueaza transportul in comun de persoane. 
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Art.3 – Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5  tone, 

prevăzute la art.1, vor circula pe drumurile vicinale aflate în proprietatea publică a comunei Rușețu, 
evidențiate  în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 - Drumul comunal 164, se află în proprietatea publică a comunei Rușețu și în 
administrarea Consiliului local al comunei Rușețu și a fost modernizat complet în anul 2017 din fonduri 
proprii. 

          Art.5.- Nerespectarea prevederilor art.1 şi art.2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă,după cum urmează:  

a) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 7,5 tone şi 16 tone inclusiv 1500 lei; 
b) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între 16 tone şi 40 tone inclusiv 2500 lei;  
c) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 40 tone 3500 lei.          
 

 Art.6 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta hotărâre 
se efectuează de către agenţii de poliţie precum şi de către personalul împuternicit de Primarul 
comunei Rușețu, în condiţiile legii. 

              (2) Prevederile OG nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, referitoare la 
constatarea, aplicarea, plata şi încasarea amenzii, precum şi la căile de atac, se aplică deopotrivă şi 
contravenţiilor stabilite prin prezenta hotărâre. 

           Art.7.-   Primarul comunei Rușețu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.8.- Instalarea mijloacelor de semnalizare rutieră în scopul aplicării prezentei hotărâri se 
execută numal cu avizul prealabil al poliției rutiere. 

          Art.9.- Secretarul comunei va asigura comunicarea hotărârii autorităţilor, instituţiilor şi peroanelor 
interesate, precum şi aducerea la cunoştinţă publică. 

X 

							Această	 hotărâre	 a	 fost	 adoptată	 de	 Consiliul	 local	 al	 comunei	 Ruşeţu	 în	 şedinţa	 ordinară	 din	 31	 mai	 2018,	 cu	
respectarea	 prevederilor	 art.45	 din	 Legea	 administraţiei	 publice	 locale	 nr.215	 din	 23	 aprilie	 2001,	 republicată,	 cu	
modificările	şi	completările	ulterioare,	cu	un	număr	de	13		voturi		pentru,	0	abţineri	şi	0	voturi	împotrivă,	din	numărul	total	
de	13	consilieri	locali	în	funcţie	şi	13	consilieri	locali	prezenţi	la	şedinţă.		

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                              
              Ionel Bobocea                        CONTRASEMNEAZĂ: 
           SECRETAR, 
           Gabriel Dinu  
  

 
 
 
 
 
Ruşeţu, 31 mai 2018 
Nr.20 
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