ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax: 0235/457050; Telefon/fax
: 0335/780051

HOTĂRÂREA

nr. 52 din 12 noiembrie 2021
privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tractiune animală în timpul nopţii
pe drumurile de exploatatie din comuna Rebricea, în perioada august – noiembrie a
fiecărui an.
Având în vedere :
- Referatul de aprobare al domnului viceprimar Mihăilă Neculai, în calitate de înlocuitor de
drept al primarului, conform Ordinului Prefectului 262/08.11.2021, in calitatea sa de inițiator din care
rezultă necesitatea stabilirii traseelor de circulatie a autovehiculelor si a vehiculelor cu tractiune animala, ca
urmare a sustragerilor de produse agricole de pe terenurile proprietatea persoanelor fizice si juridice,
raportul de specialitate şi rapoartele de avizare favorabile ale comisiilor de specialitate;
- Prevederile art. 128, alin. 1, lit. « d » din Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) pct.7 art. 139 alin. (3) lit. „a” şi art. 196 alin. (1) lit.
„a” Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRICEA adopta prezenta hotărâre:
Art.1. Se interzice accesul vehiculelor cu tractiune animala pe drumurile de exploatatie din comuna
Rebricea în perioada campaniei agricole de toamna, august–noiembrie, între orele 21,00 – 6,00.
Art.2. Pentru încalcarea prevederilor art. 1, beneficiarii vehiculelor cu tractiune animala vor fi
sanctionati contravenţional cu amendă de la 50 lei la 2500 lei.
Art.3. Constatarea contraventiilor şi aplicarea sancţiunilor se va face de către agenţii din cadrul
Postului de Poliţie Rebricea şi viceprimarul comunei.
Art.4. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 15 zile de la data înmânării sau
comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute in prezenta hotarare.
Art.5. Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 30 zile de la aducerea la cunoştintă publică
prin afişare, numai pe baza avizului de legalitate emis de prefect.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
comunei.
Art.7. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica primarului
comunei Rebricea si Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, in termenul prevazut de lege.
Rebricea, 12 noiembrie 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei,

 …………………………….…
Dorin Mihăiță

 …………………………….
Jrs. Adina Maftei
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tractiune animală în
timpul nopţii pe drumurile de exploatatie din comuna Rebricea, în perioada august –
noiembrie a fiecărui an.

Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotărâre iniţiat de către domnul viceprimar Mihăilă Neculai, în calitate de
înlocuitor de drept al primarului, conform Ordinului Prefectului 262/08.11.2021, are la baza
necesitatea stabilirii traseelor de circulatie a autovehiculelor si a vehiculelor cu tractiune animala, ca
urmare a sustragerilor de produse agricole de pe terenurile proprietatea persoanelor fizice si juridice
și a orelor în care acestea au voie să circule.
În elaborarea proiectului de hotărâre s-a avut in vedere prevederile art. 128, alin. 1, lit. « d » din
Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi
completările ulterioare și a prevederilor Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor;
Având în vedere cele sus-prezentate, cu încadrarea în prevederile art. 129 alin. (2) lit. „d“, alin. (6)
pct. 7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ , supun
atentiei si aprobarii dumneavoastra prezentul proiectul de hotărâre, în forma prezentată de initiator.
08 noiembrie 2021
Secretarul comunei Rebricea
Maftei Adina

ROMÂNIA
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REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre
privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tractiune animală în timpul nopţii pe drumurile de
exploatatie din comuna Rebricea, în perioada august – noiembrie a fiecărui an.
Doamnelor şi domnilor consilieri,

Am inițiat prezentul proiect de hotărâre motivat de necesitatea stabilirii traseelor de circulatie a
autovehiculelor si a vehiculelor cu tractiune animala, ca urmare a sustragerilor de produse agricole de pe
terenurile proprietatea persoanelor fizice si juridice, și de stabilire a orelor în care acestea au voie să
circule. Ca urmare se interzice accesul vehiculelor cu tractiune animala pe drumurile de exploatatie din
comuna Rebricea în perioada campaniei agricole de toamna, august–noiembrie, între orele 21,00 – 6,00.
Conform prevederilor Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor prin
hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează
contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în
măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale
Guvernului.
Conform art. 8. din aceeași ordonanță- (1) Amenda contravenţională are caracter administrativ.
(2) Limita minimă a amenzii contravenţionale este de 25 lei RON, iar limita maximă nu poate depăşi:
a) 100.000 lei RON, în cazul contravenţiilor stabilite prin lege şi ordonanţă;
b) 50.000 lei RON, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale Guvernului;
c) 5.000 lei RON, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene ori ale
Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
d) 2.500 lei RON, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Totodată Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice prevede la
art. 128, alin.1:
Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii:
a) iau măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le
administrează, precum şi pentru iluminarea corespunzătoare a acestora, conform legii;
b) iau măsuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a
echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei, conform standardelor în vigoare, ţinând evidenţa
acestora;
c) întocmesc şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei pentru localităţile urbane şi iau măsuri
pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluenţei şi siguranţei traficului, precum şi a
reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul poliţiei rutiere;
d) stabilesc reglementări referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare
pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul poliţiei rutiere;
e) iau măsuri pentru amenajarea de trotuare şi drumuri laterale pentru circulaţia pietonilor, vehiculelor
cu tracţiune animală, a tractoarelor agricole sau forestiere, de piste pentru biciclete, precum şi de benzi
destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administrează, cu avizul
poliţiei rutiere;
Având în vedere cele prezentate
SUPUN SPRE APOBARE
Proiectul de hotărîre privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tractiune animală în
timpul nopţii pe drumurile de exploatatie din comuna Rebricea, în perioada august – noiembrie, a
fiecărui an, în baza art. 129 alin. (2) lit. „d“, alin. (6) pct, 7”şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
08 noiembrie 2021
p.P R I M A R,
Neculai MIHĂILĂ
Viceprimar

