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ANUNT PUBLIC TRANSPARENTA DECIZIONALA 

      In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003,privind transparenta 

decizionala in administratia publica locala,aducem la cunostina publica urmatorul 

Anunt: 

        Se supune consultării publice PROIECTUL DE HOTARARE “Privind 

stabilirea/aprobarea  tarifelor suplimentare de utilizare a unor  drumuri de interes 

local pentru efectuarea transportului de catre anumite categorii de vehicole  ”- proiect 

initiat de dl ISTOC PETRU -primar 

       Documentul poate fi consultat la sediul Primariei comunei Cleja,judetul Bacau-

Compartiment Impozite si Taxe,urbanism,administrarea domeniului public și privat 

sau pe site-ul propriu ,la adresa www.primariacleja.ro  

       

     Cei interesați pot  solicita și trimite în scris propuneri,sugestii,opinii cu valoare de 

recomandare privind proiectul de act normativ menționat mai sus pănă la data de 

22.01.2018,14 
30 

,la  sediul primarie –compartiment Relatii cu publicul - 

Registratură,comuna Cleja,judetul Bacau,. 

     Poziția referitoare la acest proiect,precum și propunerile respectiv observațiile 

dumneavoastră vor purta mențiunea”Recomandare la proiectul de hotărâre” 

     Propunerile,sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ mentionat 

mai sus vor conține obligatoriu  data primirii ,persoana si datele de contact ale 

acesteia. 
 
 

 

 

 

 

 

PRIMAR 

IȘTOC PETRU 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

   Prezentul anunt a fost publicat la sediul , si a fost transmis spre publicare pe sit-eul,primariei 

Cleja,judetul Bacau astazi  ...............2017.   

 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA CLEJA 

Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com 

http://www.primaria/


                                                                                                            ANEXĂ  LA H.C.L NR. 

                                                                                                            DIN.............................2017 

Privind stabilirea/aprobarea  tarifelor suplimentare de utilizare a unor  drumuri de interes local pentru 

efectuarea transportului de catre anumite categorii de vehicole   

 

     Art.1 Pentru asigurarea fluenței si siguranței traficului rutier, precum si pentru protejarea mediului 

inconjurator, a locuitorilor si a sistemului rutier se  restrictionează accesul si a circulația autovehiculelor 

destinate transportului de marfuri si a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 22,0 tone, 

pe drumurile comunale dupa cum urmeaza: 

         Segmentul din drumul comunal DCL 165, intersecția străzilor CONTONULUI,UNIRII ȘI CALEA 

FARAOANI și la intrarea în  sat Cleja în dreptul locuitorului Tamaș Francisc. 

Art.2  Restrictiile mentionate la art.1 vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere cu aceste 

semnificatii, dupa informarea prealabila a politiei rutiere. 

             Art. 3 Se stabilesc urmatoarele tarife in functie de masa totala maxima autorizata, pentru accesul 

si circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajelor pe  Segmentul din drumul 

comunal DCL 165, intersecția străzilor CONTONULUI,UNIRII ȘI CALEA FARAOANI și la intrarea în  

sat Cleja în dreptul locuitorului Tamaș Francisc,astfel: 

a) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între  22,0 tone si 40 tone inclusiv, 100 lei/cursa; 

b) pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 40 tone 150 lei/cursa; 

Art. 4.  Pot circula fara restrictii de orice fel, scutite de tarife, urmatoarele 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.I si S.P.P aflate in misiune; 

                  -cele destinate interventiilor la avariile drumurilor, retelelor tehnico-edilitare si care apartin 

administratorilor acestor retele; 

                  - cele apartinand serviciului de salubrizare, canalizare energie electrica, telefonie, etc 

                   - cele apartinand Companiei Posta Romana, precum si ale agentilor economici care fac 

servicii de expeditii   si curierat; 

                 - cele care efectueaza transport de marfuri periculoase in conditiile legii; 

                 -utilajele destinate pentru lucrarile agricole in interesul efectuarii de lucrari agricole ale caror 

proprietari sunt riverani; 

                  - cele care efectueaza transportul in comun de persoane. 

Art. 5. (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1500 lei accesul si 

circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajelor pe Segmentul din drumul 

comunal DCL 165, intersecția străzilor CONTONULUI,UNIRII ȘI CALEA FARAOANI și la intrarea în  

sat Cleja în dreptul locuitorului Tamaș Francisc,  fara a face dovada achitarii tarifelor prevazute la art. 3, 

dupa cum urmeaza: 

a) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată între  22,0 tone si 40 tone inclusiv, 100 lei/cursa; 

b) pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 40 tone 150 lei/cursa; 

 

         (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute in prezenta hotarare se efectuează 

în funcție de situația de fapt și prevederile legale în speță de catre agenții de poliție /primar/ împuterniciți 

ai primarului comunei Cleja, conform competențelor ce le revin. 

        (3) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu 

modificarile si completarile ulterioare, referitoare la constatarea, aplicarea sanctiunii, plata si incasarea 

amenzii, precum si caile de atac, se aplică deopotrivă si contravențiilor stabilite prin prezenta hotărâre. 
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