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JUDETUL BUZAU  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINTESTI 
 

 HOTARARE  

privind stabilirea unor limite de circulatie pe DC 176  Tintesti – Pogonele  

pentru vehiculele mai mari de 7,5 tone 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINTESTI  

• Avand in vedere referatul de aprobare  a primarului comunei Tintesti  inregistrata la nr 
9521/30.12.2019 ; 

• Raportul compartimentului de specialiate a primarului inregistrat la nr 9522/30.12.2019; 

• Avizul favorabil comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tintesti 
inregistrat la nr.9523/30.12.2019; 

• Prevederile	 Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul	 drumurilor,	 republicată,	 cu	
modificările	și completările ulterioare; 

• Prevederile	art.	128,	alin.	(1),	lit.	d)	din	Ordonanța de Urgență a	Guvernului	nr.	195/2002	privind	
circulația pe drumurile publice, republicată cu	modificările	și completările ulterioare;	

• Prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu completarile si 
modificarile ulterioare; ; 

• Prevderile art .129  alin (1) , alin (2) lit b) alin (4)  lit a) si ale art.139 alin (3) din O.U.G . 
57/2019  Codul Administrativ .  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINTESTI 

H O T A R A S T E  

Art.1 Se interzice circulatia pe DC 176 Tintesti – Pogonele a autovehiculelor a caror masa maxima 
autorizata este egala sau mai mare  de 7,5 tone, inclusiv a celor cu gabarit depasit si a celor care transporta 
marfuri periculoase. 
 
Art.2  Prin exceptie de la prevederile art.1 din prezenta hotarare, pot circula pe baza autorizatiei speciale 
de transport permis de liber acces, urmatoarelor categorii de autovehicule: 

- Cele apartinand riveranilor ce dovedesc detinerea spatiului necesar parcarii autovehiculului (prin 
riveran se intelege orice presoana fizica sau juridica ce are domiciliul/sediul social sau punct de 
lucru declarat la registrul comertului, pe raza comunei Tintesti); 

- Cele destinate  interventiilor la avariile drumurilor, retelelor tehnico-edilitare si care apartin 
adrministratorilor acestor retele; 

- Cele destinate tractarii autovehiculelor avariate, abandonate sau stationate neregulamentar; 
- Celoe apartinand societatilor de transport public local de calatori si celor de salubrizare, funerare, 

deszapezire; 
- Cele apartinand institutiilor publice si celor care transporta ajutoare umanitare, societati non-

profit si de binefacere; 
-  Cele care efectueaza transportuei in baza contractelor incheiate cu Primarie Comunei Tintesti. 
 



Art.3   Autivehicuelele apartinand Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Apararii Nationale cat si 
o0rganelor de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale, pot circula fara restrictii pe teritoriul 
comunei Tintesti, fara a face dovada autorizatiei de liber acces. 
 
Art.4 Se aproba instituirea unui tarif de eliberare a autorizatiilor de liber acces, ce va fi facut venit la 
bugetul local, potrivit Anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Plata tarifului de eliberare a autorizatiei de liber acces se poate face la casieria Primariei Comunei 
Tintesti. 
 
Art.5 Se aproba Regulamentul privind eliberarea autorizatiei de liber acces pentru circulatia 
autovehiculelor a caror masa maxima autorizate este egala sau mai mare  de 7,5 tone, inclusiv a celor cu 
gabarit depasit si a celor care transporta marfuri periculoase in comuna Tintesti , conform Anexei nr.2, ce 
face parte integranta din prezenta hotarare 
 
Art.6 Incalcarea prevederilor art.1 din  prezenta hotarare constituie contraventie si se sanctioneaza cu 
amenda de la 250 lei la 2500 lei, conform dipozitiilor OG nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contraventiilor cu completarile si modificarile ulterioare. 

Pe lang amenda contaventionale, operatorul de transport sau proprietarul vehiculului va plati si 
contravaloarea autorizatiei de acces. 

 
Art.7 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de prezenta hotarare se face de 
catre agentii de politie. 
 
Art.8 Compartimentul Taxe si impozite din cadrul Primariei Comunei Tintesti va elibera autorizatie de 
acces pentru circulatia autovehiculelor a caror masa maxima autorizate este egala sau mai mare  de 7,5 
tone, inclusiv a celor cu gabarit depasit si a celor care transporta marfuri periculoase. 
    
Art.9 Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data aducerii la cunostinta prin afisare la sediul 
Primariei Comunei Tintesti si pe pagina oficiala www.tintesti.ro. 
 
Art. 10  Primarul comun ei Tintesti si compartimentul Taxe si impozite vor duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
 
Art.11  Secretarul general al comunei va aduce la cunostinta  publica si va comunica prezenta hotarare  
autoritatilor si persoanelor interesate . 
 

Nr.4 /  17.01.2020                                                     Presedinte de sedinta 
TINTESTI                        Consilier , Filip Iulian 
 
 
 
                                             Contrasemneaza, 

                                                   Secretar general al Comunei Tintesti  
cu atributii delegate, Petrescu Sandina  

 
 
 
 
 
 
 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Tintesti in sedinta ordinara din data de 17.01.2020 cu 
respectarea prevederilor art.139 alin 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul 
Administrativ cu un  numar de .......voturi pentru , .................abtineri si .....................voturi impotriva , din numarul 
total de 13 consilieri in functie si ............. consilieri prezenti la sedinta . 


