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H O T Ă R Â R EA NR. 82 
din 30 iulie 2015 

 
privind instituirea restricţiei permanente de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa 

totală maximă admisă mai mare de 20 tone pe unele străzi proprietatea publică a 
municipiului Câmpulung Moldovenesc  

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 
30.07.2015; 
 Având în vedere: 
    -Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată 
la nr. 14418 din 13.07.2015; 
  - Raportul Compartimentului transport auto din cadrul Primăriei municipiului 
Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 14419 din 13.07.2015; 

 - Raportul Compartimentului planificare urbană şi autorizări din cadrul Primăriei 
municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 14420 din 13.07.2015; 

 - Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, înregistrat la nr. 14421 din 13.07.2015; 
       - Raportul Serviciului Poliţia locală din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, înregistrat la nr. 14422 din 13.07.2015; 
              -  Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

 - Adresa Poliţiei municipiului Câmpulung Moldovenesc – Compartimentul rutier nr. 
514010 din 19.05.2015 înregistrată la nr. 10916/28.05.2015; 

 - Protocolul înregistrat la nr. 14302 din 10.07.2015 încheiat cu Poliţia municipiului 
Câmpulung Moldovenesc; 

 - Adresa Direcţiei Judeţeane de Drumuri şi Poduri Suceava nr. 2520 din 09.06.2015 
înregistrată la nr. 11794 din 09.06.2015; 

  - Art. 22, art. 44 alin.(2)  şi (5) şi art. 61^2 lit. b). din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - Prevederile art. 30 alin. (4) şi art. 128 alin. (1) lit. a), b) şi d) din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - Art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. (c), alin. (6) lit. a) pct. 9 şi 13, art. 45 şi art. 47 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R ĂŞ T E : 

 
Art. 1. (1) Se instituie restricţia pemanentă de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu 

masa totală maximă admisă mai mare de 20 tone pe străzile proprietatea publică a municipiului 
Câmpulung Moldovenesc, prevăzute în anexa nr. 1.  

     (2) Restricţia instituită la alin.(1) se semnalizează prin indicatoare rutiere specifice. 



     (3)   Se aprobă formularul tip de informare, prevăzut în anexa nr. 2. 
           Art .2. Se exceptează de la restricţia privind masa totală maximă admisă autovehiculele 
aparţinând Inspectoratului de Poliţie, Inspectoratului de Jandarmi,  Serviciului Ambulanţă, 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, societăţilor care execută intervenţii în vederea 
efectuării de reparaţii la reţelele edilitare, precum şi cele aparţinând operatorului de salubrizare 
cu care primăria are încheiat contract de concesiune. 

Art. 3. (1) Nerespectarea restricţiei stabilite la art.1 alin. (1) constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 2.500 lei, aplicată conducătorului auto.  

    (2) O dată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale, dacă se constată distrugeri sau 
degradări ale structurii drumurilor, se aplică şi măsura obligativităţii aducerii la starea iniţială a 
drumurilor, în termen de 15 zile de la data constatării contravenţiei. 

    (3)  Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de 
poliţiştii locali din cadrul Serviciului Poliţia locală, cu respectarea Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

   (4) Constatarea ducerii la îndeplinire a măsurii dispuse la alin. (2) se face de către 
personalul din cadrul Direcţiei tehnice şi urbanism. 

    (5) În cazul refuzului ducerii la îndeplinire a măsurii dispuse la alin. (2), cheltuielile 
lucrărilor de refaceri se suportă de Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc, urmând a fi 
recuperate ulterior de la contravenient, pe bază de situaţii de lucrări. 
              Art.4. Anexele nr.1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             Art.5.  Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate din 
cadrul primăriei, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

 
   

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

 Flutur Cristina - Nicoleta 

  Contrasemnează: 

 SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

Toader Mândrilă 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


