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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Privind  aprobarea reglementărilor de circulație și de acces cu masa maximă 

autorizată de 3,5 tone pe un tronson de drum comunal -  DC 86 - din 
localitatea Bozioru, judeţul Buzău 

 
    Consiliul local al comunei Bozioru, judeţul Buzău,  întrunit în şedinţă de lucru;       

Având în vedere: 

  referatul de aprobare al Primarului Comunei Bozioru, înregistrat la nr.671/24.02.2022; 

 raportul de specialitate al compartimentului juridic si administraţie publică din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului Comunei Bozioru, înregistrat la nr 672/24.02.2022; 

  avizul Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local;  
      În vederea :  

- asigurării unui nivel ridicat de siguranță a traficului rutier și pietonal pe traseul vizat; 
 - diminuării riscului producerii unor accidente și creșterea siguranței participanților la 

trafic, în principal creșterea siguranței copiilor care frecvetează unitățile de învățământ, 
terenurile de sport și terenul de joacă;  

- diminuării disconfortului produs riveranilor;  
- reducerii poluării fonice; - îmbunătățirii substanțiale a stării de curățenie a drumului, 

eliminării riscurilor de alunecare sau derapaj a autoturismelor din cauza nisipului împrăștiat pe 
carosabil; 

 - creșterii gradului de protecție a mediului ambiental; 
 - reducerii cheltuielilor de întreținere și reparații a infrastructurii rutiere; 

                În conformitate cu prevederile:  
 art. 22, art. 33, art. 41 alin. (1) și (2) și art. 61 ale OG nr. 43/1997, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, privind regimul drumurilor;  
  art. 1 alin. (4), art. 5 alin. (7) și art.128, alin.(1) lit. d) ale OUG nr. 195/2002, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, privind circulația pe drumurile publice;  
         Având la bază prevederile: 
 O.G. nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul contravenţiilor; 

În baza prevederilor art. 129, alin.2, lit. c) din OUG nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrartiv, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
          Luând în considerare procesul verbal nr.691 din 25.02.2022 privind consemnarea 
procesului de dezbatere publică a proiectului de act normativ, desfășurat în conformitate cu 
prevederile Secțiunii 1 - Dispoziţii privind participarea la procesul de elaborare a actelor 
normative, art. 7 al Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în 
administrația publică; 
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                 În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. „a" din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
Art.1. Pentru siguranța traficului rutier și pietonal, protejarea mediului ambiant, diminuarea 

disconfortului produs riveranilor și protejarea și administrarea eficientă a infrastructurii rutiere, 
se interzice circulația vehicolelor a căror masă totală maximă admisă depășește limita de 3,5 
tone în localitatea Bozioru, DC 86, tronsonul  din satul Nucu cuprins între punctul ,,Poiana 
Lungă”  până în punctul ,,la Valentin”. 

Art.2. Se exceptează următoarele categorii de autovehicole: 
 a) Cele aparținând poliției, jandarmeriei, pompierilor și serviciilor de ambulanță; 
 b) Cele care aparţin Primăriei, Prefecturii, Consiliului Judeţean; 
 c) Cele destinate transportului de călători în comun; 
 d) Cele aparținând operatorilor economici furnizori de servicii de utilități publice și 

salubritate;  
e) Cele care efectuează transporturi ocazionale de animale vii, produse perisabile, 

materiale pentru cetățeni la lucrările de construcții autorizate; 
 f) Utilajele destinate pentru lucrările agricole în interesul efectuării de lucrări agricole ale 

căror proprietari sunt riverani.  
  g) Vehiculelor aparţinând societăţilor şi regiilor care execută intervenţii în vederea 

efectuării de raparaţii la reţelele edilitare şi de transport a energiei electrice. 
  Art.3. Administratorul drumului va realize semnalizarea corespunzătoare a sectorului de 

drum supus restricției impuse prin prezenta hotărâre.  
 Art.4. (1) Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se 

sancționează cu amendă conform dispozițiilor OUG nr. 195/2002, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, privind circulația pe drumurile publice și a OG nr. 43/2007, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul drumurilor.  

            (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta 
hotărâre se efectuează de către agenții de poliție. 

  Art.5. Prezenta hotrărâre se comunică  prin intermediul secretarului general am comunei 
Bozioru în termenul prevăzut de lege, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, şi se aduce 
la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul  primăriei precum şi pe pagina de internet 
www.comunabozioru.ro. 

 
Nr.11/24.02.2022 
 
 
 
 

                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

   INIŢIATOR,                                   Secretar General Comună 
               PRIMAR                                                   OPREA Mirela 

GRIGORE Valentin                                 
 

 
               …………………….                                        ………………. 
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Nr.671 /24.02.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre privind  aprobarea reglementărilor de circulație și de acces cu 

masa maximă autorizată de 3,5 tone pe un tronson de drum comunal  
-  DC 86 - din  localitatea Bozioru, judeţul Buzău 

 
 
 

Stimaţi consilieri, 
 

                În conformitate cu prevederile:  
 art. 22, art. 33, art. 41 alin. (1) și (2) și art. 61 ale OG nr. 43/1997, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, privind regimul drumurilor;  
  art. 1 alin. (4), art. 5 alin. (7) și art.128, alin.(1) lit. d) ale OUG nr. 195/2002, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, privind circulația pe drumurile publice;  
         Având la bază prevederile: 
 O.G. nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul contravenţiilor; 

În baza prevederilor art. 129, alin.2, lit. c) din OUG nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrartiv, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
         În vederea :  

- asigurării unui nivel ridicat de siguranță a traficului rutier și pietonal pe traseul vizat; 
 - diminuării riscului producerii unor accidente și creșterea siguranței participanților la 

trafic, în principal creșterea siguranței copiilor care frecvetează unitățile de învățământ, 
terenurile de sport și terenul de joacă;  

- diminuării disconfortului produs riveranilor;  
- reducerii poluării fonice; - îmbunătățirii substanțiale a stării de curățenie a drumului, 

eliminării riscurilor de alunecare sau derapaj a autoturismelor din cauza nisipului împrăștiat pe 
carosabil; 

 - creșterii gradului de protecție a mediului ambiental; 
 - reducerii cheltuielilor de întreținere și reparații a infrastructurii rutiere; 

 
Având în vedere faptul că în ultima perioadă localitatea noastră  este străbătută atât 

ziua cât şi noaptea de  autovehicule de tonaj mare ce transportă masă lemnoasă, fapt 
ce constituie un mare disconfort pentru cetăţenii noştri şi  de asemenea produc avarii la 
locuinţele cetăţenilor  căt şi la structura drumului. De aceea  consider necesară  şi 
totodată oportună măsura  de restricţionare a accesului  de vehicule cu tonaj mai mare 
de 3,5 tone.  

 
 
 

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Romania.s


 
 
 
 
 

      Totodată prin impunerea unor restricţii  se au în vedere şi următoarele aspecte: 
o Necesitatea conservării şi protejării mediului ambiant; 
o Necesitatea diminuării  disconfortului produs locuitorilor comunei; 
o Necesitatea protejării şi administrării eficiente a infrastructurii rutiere. 

 
Semnalizarea rutieră a acestor restricţii precum şi semnalizarea rutieră de orientare 

a participanţilor în trafic se va realiza prin grija executivului cu sprijinul Postului de Poliţie 
Bozioru. 

Ţinând cont de de cele de mai sus, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea reglementărilor de circulație și de acces cu masa maximă 
autorizată de 3,5 tone pe un tronson de drum comunal -  DC 86 - din  localitatea Bozioru, 
judeţul Buzău. 

 
 
 
 PRIMAR, 
                                                   GRIGORE Valentin 
 
 
                                                        ……………….. 
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Nr. 672/24.02.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind  aprobarea reglementărilor de circulație și de acces cu 

masa maximă autorizată de 3,5 tone pe un tronson de drum comunal  
-  DC 86 - din  localitatea Bozioru, judeţul Buzău 

 
 

  Ţinând cont de: 
 Proiectul de hotărâre privind  aprobarea reglementărilor de circulație și de acces cu 

masa maximă autorizată de 3,5 tone pe un tronson de drum comunal -  DC 86 - din  
localitatea Bozioru, judeţul Buzău,  îniţiat de primarul comunei Bozioru; 

 referatul de aprobare al Primarului Comunei Bozioru, înregistrat la nr.671/24.02.2022; 
Având la bază prevederile: 

 art. 22, art. 33, art. 41 alin. (1) și (2) și art. 61 ale OG nr. 43/1997, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, privind regimul drumurilor;  

  art. 1 alin. (4), art. 5 alin. (7) și art.128, alin.(1) lit. d) ale OUG nr. 195/2002, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, privind circulația pe drumurile publice;  
 O.G. nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul contravenţiilor; 

În baza prevederilor art. 129, alin.2, lit. c) din OUG nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

  art. 139 alin. (3) lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrartiv, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Considerăm necesară măsura de restricţionare a accesului de vehicule  cu tonaj mai 
mare de 3,5 tone, din necesitatea  asigurării unui nivel ridicat de siguranţă a traficului rutiet  
din localitate. 

      Totodată prin impunerea unor restricţii  se au în vedere şi următoarele aspecte: 
o Necesitatea conservării şi protejării mediului ambiant; 
o Necesitatea diminuării  disconfortului produs locuitorilor comunei; 
o Necesitatea protejării şi administrării eficiente a infrastructurii rutiere. 

Tranzitarea localităţii de către autovehiculele de tonaj mare, constituie un mare 
disconfort pentru cetăţenii noştri şi  de asemenea produc avarii la locuinţele cetăţenilor  căt 
şi la structura drumului. De aceea  considerăm legală, necesară  şi totodată oportună 
măsura  de restricţionare a accesului  de vehicule cu tonaj mai mare de 3,5 tone. 

           În acest sens propun consiliului local  să adopte proiectul de hotărâre privind 
aprobarea reglementărilor de circulație și de acces cu masa maximă autorizată de 3,5 tone pe 
un tronson de drum comunal -  DC 86 - din  localitatea Bozioru, judeţul Buzău, în forma în care 
a fost initiat. 

                                            Secretar General al Comunei, 
                                                           OPREA Mirela 

 
……………………… 
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