ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA

DISPOZIŢIA NR. 862
privind instituirea unor restricții de circulație pentru autovehiculele cu masă totală maximă autorizată
mai mare de 7,5 tone pe anumite străzi din municipiul Tulcea în perioada 03 august - 09 august 2021,
în intervalul orar 12:00 – 20:00

Ştefan ILIE - Primarul Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea;
Ţinând seama de Referatul Birou Juridic, Executări silite, Licitații, Gestiune patrimoniu,
Documente consiliul local din cadrul Direcţiei Întreținere și Administrare Patrimoniu înregistrat sub nr.
10948/03.08.2021;
În baza dispoziţiilor art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 155, art. 196, alin. 1, lit (b), art. 197, alin. (4) și art. 199 din
Ordonanța de Urgență a Guvenului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
DISPUN:
ART. 1 În perioada 03 august - 09 august 2021, în intervalul orar 12:00 - 20:00, se vor institui
restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe
următoarele străzi din municipiul Tulcea: șoseaua Barajului, strada Viticulturii, strada Prislav, strada
Bacului, strada Mahmudiei, strada Babadag și strada Isaccei.
ART. 2 Prevederile art. 1 nu se aplică: transporturilor de persoane, transporturilor de animale vii
şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală, vehicule care participă la intervenţii în caz de
forţă majoră, transporturilor funerare, transporturi poştale, transporturilor de echipamente de prim
ajutor, transporturilor pentru distribuire de carburanţi, transporturilor de mărfuri sub temperatura
controlată, transporturilor pentru tractări vehicule avariate, transporturilor pentru distribuirea de apă şi
hrană în zonele calamitate, transporturilor cu vehicule specializate destinate prin construcţie
salubrizării, transporturilor apă îmbuteliată, transporturilor produse provenite din exploatări agricole și
transporturilor militare implicate în exerciţii multinaţionale.
ART. 3 Cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor acestui act administrativ, se împuternicesc Biroul
Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Tulcea, Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu şi
Direcţia de Poliţie Locală Tulcea.
ART. 4 Dispoziţia poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare în baza
Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 5 Direcţia Administraţie Publică Locală va comunica, în copie, prezenta dispoziţie
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.
Dispoziţia a fost emisă astăzi, 03.08. 2021
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