
ROMÂNIA 
                                            JUDEŢUL SUCEAVA                             PROIECT 

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS 
PRIMAR 

Nr. 4192 din 18.06.2015 
 

 Hotărâre 
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. 4191 din 18.06.2015;  
            - Raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos înregistrat 
sub nr. 4193 din 18.06.2015; 
            - 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; 
         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 aprobă  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 ) conform anexei care face parte integrantă la prezenta. 

    
        Art.2. Primarul comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, prin aparatul de specialitate 
din cadrul primăriei, va aduce la îndeplinire.  
 

Iniţiator,  
Primar, 

Toma  Ioan Pavel 
 
 
 
                                                                                                   Avizat pentru legalitate: 
                                                                                                        Secretarul comunei   
                                                                                                            Ciornei  Laura                                                                                                                                                              
  



Anexa la Proiectul HCL nr. 4192/18.06.2015 
 
 
 
 
 
 

Tabel 
cuprinzând  restricţiile 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 ) propuse  
 
 

Viteza maximă 
 

Masă totală maximă admisă  

  30 km/h 12 tone 
 
 
 
 
 

                            Primar,                                                 Referent urbanism, 
                   Toma Ioan Pavel                                        Dranca  Violeta Maria 


