
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

COMUNA DOBÂRCENI 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

                       HOTĂRÂREA nr .31 /31 05  2022 
privind montarea unor limitatoare de viteză în zonele cu potențial 

ridicat de 
circulație rutieră și pietonală din comuna Dobârceni, județul Botoșani 

 

Consiliul local al comunei Dobârceni, județul Botoșani 

 

Având in vedere: 
 

 prevederile art. 8, art. 22 și art. 33 din OG nr. 43/1997, privind regimu1 drumurilor, 

republicată, actualizată; 

 prevederile OG nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată, 

actualizată; 

 prevederile OG nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane si rurale, 
aprobată și modificată prin Legea nr. 515/2002; 

 prevederile OG nr. 71/2002, privind organizarea si funcționarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată; 

 prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația 

publică, actualizată; 

 prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa la elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 
 

luând act de: 

 

1. referat de aprobare a primarului Comunei Dobârceni nr. 32/ 1 9 .01.2022; 
2. raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 31/19.01.2022; 

3. raportul Comisiilor de specialitate ale Consiului Local Dobârceni 

 
 Văzând prevederile  art. 129 alin (7) art. 139 din Ordonanța de urgență nr. 57 din  3 

iul ie 2019 privind Codul administrativ 
În temeiul prevederilor  art.196 alin (1) lit a) coroborat cu art 197 alin (1) alin (2) si alin (4) 

din OUG nr 57/2019 privind codul administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1.  - Se stabilesc următoarele măsuri administrative de circulație în comuna 

Dobârceni, județul Botoșani: 

a) amplasarea unor limitatoare de viteză pe următoarele tronsoane de drum: 

DC 24  - str. Principală, sat Bivolari; 

DC 24  -  str. Principală, sat Bivolari; 

DC 24  - str. Principală, sat Dobârceni; 

DC 24  -  str. Principală, sat Dobârceni; 

DS 326 - str. Trandafirilor, sat Dobârceni; 

DS 299 - str. Principală, sat Cișmănești; 

DS 127 - str. Principală, sat Cișmănești; 



b)montarea unor indicatoare de avertizare pentru traficul rutier în zonele în care se vor monta 

limitatoare de viteză. 

c)trasarea marcajelor pentru treceri de pietoni în localitatea Dobârceni, pe strada Principală în 

apropierea Școlilor din localitate. 

d) montarea unor indicatoare de avertizare pentru semnalizarea trecerilor de pietoni. 

Art.2. Se împuternicește  Primarul comunei Dobârceni, județu1 Botoșani, domnu1 

Bunduc Dorel, să ducă la îndeplinirea prezenta prin Compartimentu1 Achiziții publice și 

Compartimentul economic -  impozite si taxe din cadrul Primăriei Dobârceni. 

Art.3.  Prin grija secretarului comunei, în cazul în care cetățenii vor solicita amplasarea 

limitatoarelor de viteza și în alte locații decât cele evidențiate în prezenta hotărâre, primarul 

comunei va iniția un alt proiect de hotărâre în completare. 

Art.4.   Secretarul general a l comunei va comunica prezenta persoanelor și 
autorităților interesate. 
 

 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ,  

  CHITEALA NICULINA                  

   

                         Contrasemneaza , 

                                            Secretar general, 

                                     Cimbru Liliana  
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