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HOTARAREA NR.54 
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Privind:limitarea tonajului si a rulajului de viteză a autovehiculelor care circulă pe drumurile comunale. 
 
 Avand in vedere: -Expunerea de motive a Primarului comunei Romanu privind limitarea 
tonajului si a rulajului de viteză a autovehiculelor care circulă pe drumurile comunale înregistrată sub 
nr.3343/13.08.2019; 
 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local comunal; 
 In baza avizului nr.____/____________emis de catre Serviciul de Politie Rutier Judetean Braila; 
 Prevederile art. 5 lit.c,22,40 alin.1 si 2 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor,modificata 
si completată ulterior; 
 In baza  art. 128 alin.1 lit.a si d din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, 
modificată si completată ulterior; 
 In temeiul art.129 alin.1 si 2 lit.a si c.,alin.4 lit.d si e ,alin.6 lit.c din OUG nr.57/2019; 
 In conformitate cu art 139 alin.1 si 3 lit.e si g din OUG nr.57/5.07.2019 privind Codul 
Administrativ; 
 
                                                                 H O T A R A S T E: 
 
 
 Art.1.Se aprobă măsura restricționării rulajului de viteză diferentiate pe categorii de 
autovehicule;-respectiv 40 km/h pentru autoturisme si 30 km./h pentru autovehiculele de transport marfă 
ți utilajelor în localitati după cum urmează: 
 -Pe DC 2 Romanu -Oancea- Măxineni cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 To. 
 -Restrictiile mentionate vor fi sermnalizate prin indicatoare rutiere cu aceste semnificatii după 
informarea prealabilă a Politiei Rutiere Braila. 
 Art.2. Primarului comunei Romanu,prin aparatul de specialitate,va asigura ducerea la indeplinire 
a prevederilor prezentei hotarari. 
 Art.3. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare Institutia 
Pefectului-judetul Braila si tuturor persoanelor interesate. 
  
 
 
                 Prețedinte de țedință,                                                                 CONTRASEMNEAZA,                       
                      Calu Neculai                                                                               Secretar comună, 
                                                                                                                     Zainea cristian George 
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Privind:limitarea tonajului si a rulajului de viteză a autovehiculelor care circulă pe drumurile comunale. 
 
 Avand in vedere: -Expunerea de motive a Primarului comunei Romanu privind limitarea 
tonajului si a rulajului de viteză a autovehiculelor care circulă pe drumurile comunale înregistrată sub 
nr.3343/13.08.2019; 
 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local comunal; 
 In baza avizului nr.____/____________emis de catre Serviciul de Politie Rutier Judetean Braila; 
 Prevederile art. 5 lit.c,22,40 alin.1 si 2 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor,modificata 
si completată ulterior; 
 In baza  art. 128 alin.1 lit.a si d din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, 
modificată si completată ulterior; 
 In temeiul art.129 alin.1 si 2 lit.a si c.,alin.4 lit.d si e ,alin.6 lit.c din OUG nr.57/2019; 
 In conformitate cu art 139 alin.1 si 3 lit.e si g din OUG nr.57/5.07.2019 privind Codul 
Administrativ; 
 
                                                                 H O T A R A S T E: 
 
 
 Art.1.Se aprobă măsura restricționării rulajului de viteză diferentiate pe categorii de 
autovehicule;-respectiv 40 km/h pentru autoturisme si 30 km./h pentru autovehiculele de transport marfă 
ți utilajelor în localitati după cum urmează: 
 -Pe DC 2 Romanu -Oancea- Măxineni cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 To. 
 -Restrictiile mentionate vor fi sermnalizate prin indicatoare rutiere cu aceste semnificatii după 
informarea prealabilă a Politiei Rutiere Braila. 
 Art.2. Primarului comunei Romanu,prin aparatul de specialitate,va asigura ducerea la indeplinire 
a prevederilor prezentei hotarari. 
 Art.3. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare Institutia 
Pefectului-judetul Braila si tuturor persoanelor interesate. 
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