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HOTĂRÂREA NR. 85 
Din 30 iunie 2020 

privind modificarea Regulamentului de instituire a taxei pentru eliberarea autorizaţiei 
speciale pentru circulaţia vehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a celor cu 

masa maximă autorizată mai mare de 3, 5 tone în oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere 

• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 
Buftea; 

• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de autorizare pentru serviciile 
de transport public local din cadrul aparatului de specialitate al primarului ; 

■ Hotărârea Consiliului Local nr. 38/12.06.2009 privind modificarea Regulamentului 
de instituire a taxei pentru eliberarea autorizaţiei speciale pentru circulaţia vehiculelor 
destinate transportului de mărfuri şi a celor cu masa maxi mă autorizată mai mare de 3, 5 
tone în oraşul Buftea, anexă la Hotărârea Consiliului local nr. 25/30.03.2009; 

• Adresa Inspectoratului de Poliţie Judeţean I fov nr. 220447 /05.06.2020, înregistrată 
la Primăria oraşului Buftea cu nr.11438/10.06.2020; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină ; 
În conformitate cu prevederile art. 128 alin. (1) lit. (d) din Ordonanţa de urgenţă 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ale Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, ale art. 129 alin. ( 14) din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, cu modificările 
si completările ulterioare ; 
· În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Se aprobă modificarea art. 3 din Regulamentul de instituire a taxei pentru 
eliberarea autorizaţiei speciale pentru circulaţia vehiculelor destinate transportului de 
mărfuri şi a celor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în oraşul Buftea, anexă 
la Hotărârea Consiliului local nr. 25/30.03.2009, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea 
Consiliului local nr.38/12.06.2009, care va avea următorul conţinut: 

„Se interzice accesul vehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu 
masa totală autorizată mai mare de 3,5 tone, pe toate străzile oraşului Buftea, dacă nu 
posedă autorizaţie eliberată de Primărie, cu excepţia următoarelor artere rutiere: 

• DN1A; 
•DN?; 
• DN1A - Str. Viilor• Şos. Tamaş ; 
• DN? - DJ101 ; 
• DJ602; 



•Pentru limitarea accesului vehiculelor cu masa maximă admisă peste 3,5 tone, pe 
segmentele de drum/străzile aflate în administrarea Primăriei Oraşului Buftea, se vor 
amplasa indicatoare de orientare „ Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule" 
la distanţa 30 - 200 m de locul unde începe devierea circulaţiei vehiculelor din categoria 
figurată pe indicator. 

Art.2. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate şi Instituţiei Prefectului Judeţului ll fov. 
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