ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

Hotărâre
privind revocarea HCL nr. 34 privind instituirea restricţiilor de circulaţie pentru viteză şi tonaj
ale vehiculelor ce pot utiliza drumurile comunale DC 24 A Pîrteştii de Jos ( intersecţia cu DJ
178 A)-Vîrfu Dealului ( intersecţia cu DN 2 E) şi DC 24 B Deleni (intersecţia cu DC 24 A)Varvata (intersecţie cu DC 23 )
Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Pîrteştii de Jos la acest Proiect de hotărâre,
înregistrată sub nr. 6999 din 7.10.2015;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos înregistrat sub
nr. 7001 din 7.10.2015;
- Raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local, înregistrat la nr. 7943
din data de 27.10.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre ;
- Raportul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului Local, înregistrat la nr. 7946 din
data de 27.10.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre ;
- Informarea prealabilă nr. 4136 din 16.06.2015 înaintată Poliției rutiere a județului
Suceava ;
- Prevederile art. 8 alin.(1) lit. a), art. 22, art.40 alin( 1) art. 44 alin.(2), alin.(5) și art. 59
din O.G. nr. 43 / 1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare
-Prevederile art.33 și art.128 alin.(1) lit. d) din OUG nr.195/2002 privind circulația pe
drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa Instituției Prefectului- județul Suceava nr.10220/30/6 din 30.09.2015,
înregistrată la Primăria comunei Pîrteștii de Jos la nr. 6847 din 2.10.2015, prin care solicită
reanalizarea hotărârilor nr. 33 și 34 din 26.06.2015 pentru intrarea în legalitate.
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.d), alin. (6) lit. a) pct. 13, art. 45 alin.
(1), alin. (2) lit. e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului local nr. 34/26.06.2015 privind aprobarea instituirii
restricţiilor de circulaţie pentru viteză şi tonaj ale vehiculelor ce pot utiliza drumurile comunale
DC 24 A Pîrteştii de Jos ( intersecţia cu DJ 178 A)-Vîrfu Dealului ( intersecţia cu DN 2 E) şi
DC 24 B Deleni (intersecţia cu DC 24 A)-Varvata (intersecţie cu DC 23 ) , deoarece nu a fost
obținut avizul poliției rutiere conform dispozițiilor OUG nr. 195/2002, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Art.2. Primarul comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, prin aparatul de specialitate
din cadrul primăriei, va aduce la îndeplinire.
Preşedinte de şedinţă,
Strugariu Lenuța
Contrasemnează:
Pîrteştii de Jos, 29.10.2015
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Secretarul comunei,
Ciornei Laura

