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H O T A R A R E  nr.13 din 24.05.2021 

  

privind  modificarea art. 2 al HCL 38/29.12.2020  privind aprobarea Regulamentului 

pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj si stabilirea condițiilor 

de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone, pe 

drumurile comunale  DC 60 si DC 61 din Com. Ceru-Bacainti 

 

 

   
 Consiliul local al comunei Ceru-Bacainti, judetul Alba, intrunit in sedinta publica 

ordinara din data de 24.05.2021. 

 

         Vazand: 

-Proiectul de hotarare NR. 921/2021 privind  modificarea art. 2 al HCL 38/29.12.2021  

privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces 

tonaj si stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de 

peste 7,5 tone, pe drumurile comunale  DC 60 si DC 61 din Com. Ceru-Bacainti 

- Raportul de specialitate NR. 923/2021 al Secretarului Com. Ceru-Bacainti, prin care se propune  

modificarea art. 2 al HCL 38/29.12.2021  privind aprobarea Regulamentului pentru 

eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj si stabilirea condițiilor de acces a 

autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone, pe drumurile comunale  

DC 60 si DC 61 din Com. Ceru-Bacainti,  

- Referatul de aprobare al Primarului Com. Ceru-Bacainti, dl. Trif Ioan  prin care se propune  

modificarea art. 2 al HCL 38/29.12.2021  privind aprobarea Regulamentului pentru 

eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj si stabilirea condițiilor de acces a 

autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone, pe drumurile comunale  DC 60 si 

DC 61 din Com. Ceru-Bacainti Nr. 922/2021; 

 

- Avizul comisiilor de specialitate:  
1.Comisia pentru agricultura, amenajarea teritoriului, protectia mediului si urbanism;  

 

 



2.Comisia pentru activitati economico-financiare, activitati social-

culturale,culte,invatamant si sanitate; 

3.Comisia pentru munca si protectie sociala,protectie copii,tineret si sport,juridica si 

de disciplina.; 

 

  În baza dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței 

nr.43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările și completările ulterioare, ale art.6 

alin.1, 2 și 4 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în adminitrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  Luand in considerare prevederile art. 129 alin. (2), lit d), si ale alin (7) lit m din O.U.G. nr. 

57/2019 – Partea I - privind Codul administrativ; 

În temieiul prevederilor art. 129(14) , ale art. 152(5) și ale art. art. 196(1) lit. ”a” din 

O.U.G. nr. 57/2019 – Partea I - privind Codul administrativ adopta prezenta: 
 

                                                       H O T A R A R E: 

                                                                
Art. 1 Se  modifica art. 2 din HCL 38/29.12.2020  privind aprobarea Regulamentului pentru 

eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj si stabilirea condițiilor de acces a 

autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone, pe drumurile comunale  DC 60 

si DC 61 din Com. Ceru-Bacainti conform tabelului de mai jos: 
 

Masă totală 1zi/autovehicul 1 lună/autovehicul 1an/autovehicul 

 

7,5 tone – 16 tone 
70 lei 700 lei 2000 lei 

16 tone – 26 tone 100 lei 
1000 

 lei 
4000 lei 

26 tone – 40 tone 200 lei 
 

1500 lei 
7000 lei 

 

Art. 2. Restul articolelor prevazute de HCL 38/29.12.2021  privind aprobarea Regulamentului 

pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj si stabilirea condițiilor de acces a 

autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone, pe drumurile comunale  DC 60 

si DC 61 din Com. Ceru-Bacainti raman in vigoare. 

Art. 3. Autovehiculele pentru care se plătesc taxe şi impozite locale la Primăria Ceru-Bacainti 

sunt exceptate de la plata tarifelor percepute pentru obţinerea autorizaţiei de acces tonaj. 

Art. 4. În cazul devierii circulației de către organele competente, devieri datorate unor lucrări 

edilitare, autovehiculele de tonaj nu se vor supune plății tarifului pe traseul deviat din Com. 

Ceru-Bacainti . 
Art 5.Prezenta hotarare a fost adoptatata cu un numar de 8 voturi favorabile, valabil 

exprimate, care reprezinta 90% din numaralul consilierilor in functie; 



Art. 6.  1) Împotriva prezentei hotărâre persoana care se consideră vătămată într-un drept al 

său sau într-un interes legitim poate formula plângere prealabilă la Consiliul Local al comunei 

Ceru-Bacainti, în termen de 30 de zile de la data comunicării. 

          (2) Prezenta hotărâre poate fi contestată la secţia de contencios administrativ a 

Tribunalului Alba în termen de 6 luni de la data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă 

depusă, conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 

- Art 7. Prezenta hotărâre se comunica:  
-  Instituţiei Prefectului judeţului Alba,   

- Primarului Comunei Ceru-Bacainti,  
- Compartimentului impozite si taxe locale; 

- la sediul Primariei Ceru-Bacainti . 
- Politiei judetene Alba si Sectia de Poliltie 2 Rurala Vintu de Jos; 

- Ocolul Silvic Valea Ampoiului. 
 

 

 

 

 

                Preşedinte de şedinţă,                                           Contrasemnează, 

                   Consilier,                                                       Secretar general UAT, 

                 BORZA CIPRIAN STEFAN                                  SUCIU RALUCA 

 


