ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR.34/2014
privind reglementarea circulaţiei pe drumurile comunale şi de exploatare, care
deservesc terenurile agricole şi forestiere existente
pe raza teritorială a comunei Ozun
Consiliul local Ozun, judeţul Covasna,
Întrunit in şedinţa sa ordinara din luna 27 august 2014,
Văzând expunerea domnului primar, respectiv raportul de specialitate,
În baza art. 128 din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie
2002 republicata privind circulaţia pe drumurile publice, coroborat cu H.G. nr. 1391 /2006
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002,
Ţinând cont de prevederile art. 3 litera ,,b”, art.5 litera ,,c”, art.8 litera ,,b” din
Ordonanţa Guvernului nr. 43/2007 republicata, si modificată,
În conformitate cu prevederile Ordonanţa Guvernului nr. 2 /2001 aprobat prin Legea
nr. 180/2002 privind regimul juridic al contravenţiilor , modificata si completata,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/ 2003 privind transparenta decizionala
in administraţia publica,
In temeiul art. 45 alin.(l) si art. 115 alin (l) lit.,,b” din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala , republicată , cu modificările si completările ulterioare,
HOTARESTE
Art. 1. Se interzice accesul si parcarea tuturor vehiculelor/autovehiculelor, cu
excepţia riveranilor, pe drumurile care deservesc terenurile agricole si forestiere existente pe
raza comunei Ozun.
Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind circulaţia vehiculelor/ autovehiculelor pe
drumurile care deservesc terenurile agricole si forestiere pe raza comunei Ozun, conform
anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre
Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Ozun, societăţii comercial care asigură paza comunei Ozun, poliţiei locale şi
Postului de poliţie Ozun.
Ozun, la 27 august 2014

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Kőmives István

Difuzare:

−
−
−
−

1 ex. la dosar cu hotărâri
1 ex. afisare
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
1 ex. Primar

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecilia

Anexa la H.C.L. nr. 34/2014

REGULAMENT
privind circulaţia vehiculelor/autovehiculelor pe drumurile care deservesc terenurile
agricole si forestiere pe raza comunei Ozun
Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Prezentul regulament reglementează circulaţia vehicolelor pe drumurile care deservesc
terenurile agricole si forestiere parcarea autovehiculelor, drepturile, obligaţiile şi răspunderile
care revin persoanelor fizice şi juridice ce deţin în proprietate autovehicule sau vehicule, cu
privire la circulaţia pe drumurile care deservesc terenurile agricole si forestiere.
Art. 2 Prezentul regulament stabileşte norme privind circulatia vehicolelor pe drumurile care
deservesc terenurile agricole si forestiere respectiv, efectuarea controlului, stabilirea
contraventiei si aplicarea amenzilor.
Art. 3 Dispoziţiile prevăzute în prezentul regulament au ca scop:
- asigurarea siguranţei asupra terenurile agricole si forestiere ,
- evitarea circulaţiei / parcării / staţionării vehiculelor / utilajelor fără a deţine autorizaţia de
Libera Trecere,
- protejarea proprietarilor de terenuri agricole si forestiere pe raza comunei Ozun
- protejarea şi întreţinerea drumurilor care deservesc terenurile agricole si forestiere,
- reducerea numărului de furturi de pe terenurile agricole şi forestiere.
Art. 4. În înţelesul prezentului regulament, se definesc următorii termeni:
a. drumuri - drumurile agricole si forestiere evidentiat in domeniul public si privat al comunei
-drumurile forestiere ( care deservesc terenurile forestiere de pe raza comunei ) – fac parte din
domeniul public al comunei
-drumurile agricole (care deservesc terenurile agricole de pe raza comunei) – fac parte din
domeniul privat al comunei
b. vehicul - sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de
autopropulsare, utilizat pentru transportul de persoane şi/sau bunuri (mopedele, bicicletele,
scuterele, tractoarele folosite în exploatările agricole şi forestiere, vehiculele cu tracţiune de
animale – carute-, remorcile, rulotele, platformele, etc.).
c autovehicul - vehiculul echipat cu motor în scopul deplasării pe drum (autoturisme,
motociclete, autocar, microbuz, etc.).
d. parcare - staţionarea vehiculelor în spaţii special amenajate.
e) Autorizatia << Libera Trecere>> modelul prevazut in anexa nr. 1 la prezentul Regulament
f) Autorizatia << transport peste limitele maxime de greutate admisa 20 to >> modelul
prevazut in anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
Capitolul 2. REGULI PRIVIND CIRCULAŢIA PE DRUMURILE
Art. 5 (1) Circulaţia tuturor vehiculelor este interzisă pe drumurile care deservesc terenurile
agricole si forestiere pe raza comunei Ozun fara autorizatia de Libera Trecere cu exceptia
riveranilor.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică vehiculelor aflate în misiune aparţinând poliţiei,
jandarmeriei, Serviciului de ambulanţă, Ministerului Apărării Naţionale, unităţilor speciale ale
SRI, SPP, SIE, pompierilor, si a primariei Ozun.
Art. 6 (1) Persoanele fizice sau juridice care deţin proprietati private, concesionate ori închiriate
sunt obligate a permite parcarea si trecerea autovehiculelor prevăzute la art. 5 alin. 2,
Art. 7 (1) Vehiculele care, prin construcţie sau datorită încărcăturii transportate, depăşesc
limitele maxime admise de greutate de 20 to , pot circula pe drumurile care deservesc terenurile
agricole si forestiere numai pe baza şi în condiţiile stabilite prin autorizaţia de transport emisă
de Primăria Ozun.
(2) În cazul în care în urma unui asemenea transport se produc degradări ale drumurilor
care deservesc terenurile agricole si forestiere, costul lucrărilor de refacere stabilit pe bază de

documentaţie întocmită de o comisie numit de Primarul comunei Ozun, se suportă de către cel
care a produs degradarea.
Art. 8 Se interzice parcarea sau staţionarea total sau parţial a vehiculelor şi autovehiculelor pe
carosabilul drumurilor care deservesc terenurile agricole si forestiere.
Art. 9 Parcarea autovehiculelor/vehiculelor este interzisă pe suprafaţa terenurilor agricole sau
forestiere, cu excepţia riveranilor pe proprietatea lor.
Art. 10 Se interzic, cu desăvârşire intervenţiile neautorizate la mijloacele de semnalizare rutieră
montate <<ACCESUL INTERZIS CU EXCEPTIA RIVERANILOR >> (montarea pe un alt
loc, demontarea, schimbarea sau distrugerea indicatoarelor).
Art. 11 Se interzice închiderea sau crearea de restricţii pentru circulaţia vehiculelor, prin
depozitarea sau lăsarea produselor agricole (fân, etc.), resturi zootehnice, materiale lemnoase
sau orice alt material, pe carosabilul drumurilor, care deservesc terenurile agricole si forestiere
pe raza comunei Ozun.
Art. 12. Autorizaţia de Libera Trecere si autorizaţia de transport peste limitele maxime admise
de greutate peste 20 to se eliberează pe baza cererii scrise, indicând ruta si perioada pentru care
se solicita autorizaţia.
Art. 13 Documentul de autorizare eliberată de Primăria Ozun în condiţiile din art. 12 alin (l) se
retrage în următoarele condiţii:
a) la cerere, prin iniţiativa titularului,
b) la iniţiativa emitentului, in cazurile in care titularul nu respecta prevederile prezentului
regulament.
Art. 14 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte, dacă nu au
fost săvârşite astfel încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
a) circulatia cu orice autovehicul/vehicol fara autorizatie de Libera Trecere cu excepţia
riveranilor care se sanctioneaza cu amendă de la 200 lei la 500 lei,
b) transport peste limitele maxime admise de greutate fără autorizaţie care se
sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1500 lei;
c) depozitarea pe carosabilul drumurilor produse agricole, resturi zootehnice sau
materiale lemnoase sau orice alt material, care se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 500
lei;
(2) În cazul în care prin săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la alin. (1), si
drumurile au fost degradate, respectiv distruse total sau parţial, în procesul-verbal de constatare
se va consemna şi volumul degradărilor pricinuite. Cuantumul despăgubirilor urmează a se
stabili pe bază de documentaţii întocmite de serviciul de specialitate al Primăriei. Despăgubirile
aferente se constituie în surse financiare pentru refacerea degradărilor produse.
Art. 15 (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în acest regulament se face de
către agenţii constatatori împuterniciţi de Primarul comunei, societatea comercială care asigură
paza comunei Ozun, Poliţia locală precum şi de către ofiţerii şi agenţii din cadrul Poliţiei de
stat, care vor întocmi un proces - verbal de constatare şi sancţionare
(2) Constatarea contravenţiilor se poate face şi în lipsa contravenientului, dacă
săvârşirea faptei este susţinută cu martori. În cazul în care persoanele care au săvârşit fapta nu
pot fi identificate pe loc, agentul constatator va face identificarea proprietarului sau
deţinătorului autovehiculului/vehiculului prin solicitare scrisă către instituţia unde este
evidenţiat autovehiculul/vehiculul, apoi va întocmi proces-verbal, care va fi comunicat conform
prevederilor legale în vigoare.
(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul
amenzii prevăzute în prezentul regulament, agentul constatator făcând menţiune expresă despre
această posibilitate în procesul-verbal.
Art. 16. Amenzile contravenţionale prevăzute în prezentul regulament se achită la
Compartimentul Impozite şi Taxe Locale a Primăriei Ozun.
Art. 17 Proprietarii de terenuri de marginea drumurilor care deservesc terenurile agricole si
forestiere sunt indicaţi să monteze la loc vizibil plăcuţe de avertizare “Proprietate privată”.

Capitolul 3. DISPOZIŢII FINALE
Art. 18 Cuantumul contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre poate fi modificat anual, prin
hotărâre de Consiliu Local.

Anexa nr. 1 la Regulament
Formular tipizat „AUTORIZAŢIE DE LIBERA TRECERE A VEHICULUI”
AUTORIZAŢIE
PRIMĂRIA COMUNEI OZUN
LIBERĂ TRECERE
PENTRU VEHICUL
Nr autorizatiei ................
Titular :
________________________
Valbil de la ....................
Nr. înmatriculare auto / Nr de inregistrare :
pana la..........................
________________________
Data eliberării ___/___/_____
PRIMAR
Întocmit
Anexa nr.2 la Regulament
Formular tipizat ,,AUTORIZATIE DE TRANSPORT PESTE LIMITELE MAXIME DE
GREUTATE’’
AUTORIZAŢIE
PRIMĂRIA COMUNEI OZUN
Transport peste limitele
maxime admise de GREUTATE
Nr autorizatiei ................
Titular :
________________________
Valbil de la ....................pana
Nr. înmatriculare auto / Nr de inregistrare :
la..........................
________________________
Data eliberării ___/___/_____
PRIMAR

Întocmit

