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privind instituirea de taxe speciale pentru utilizarea si executarea de lucrari
pe sectoarele de drumuri comunale rlocale si de exploatare din satele comunei

Babana cu vehicule si utilaje cu masa totala mai mare de 3,5t ;

Consiliul Local al Comunei Babana, judeJul Arges , intrunit in qedin([ ordinard la data de
10 Iulie 2018;

Avdnd in vedere proiectul de hotdrdre iniliat de primar, expunerea de motive a Primarului
comunei Babana raportul compartimentului de specialitate, avizul secretarului qi avizul Comisiei
de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecfia mediului qi turism;

Avdnd in vedere:
- prevederile Ordonanfei de Urgenta a Guvernului nr.4311997, republicat[ gi modificat[

privind regimul drumurilor;
- prevederile Ordonan{ei de Urgenjd a Guvernului nr. 19512002, republicati privind

circulafia pe drumurile publice;
in temeiul art.45 din Legea nr.21512001 a administra[iei publice locale, republicatd, cu

modificdrilesicomplet[rileulterioare; 
HOfiruI$TE

Art.l. - Se aprobd instituirea de taxe speciale pentru vehicolele si utilajele a c[ror mas[
totalS maximd admisd depiqeqte limita de 3,5 tone si 7,5 tone utilizeazatoate drumurile
comunale , locale si de exploatare din satele comunei Babana precum si lucrarile executate pe
aceste drumuri,dupa cum urrneaza:

l.Utilizare si executarea de lucrari pe drumurile comunale,
perioada de o zi:5001ei

locale si de exploatare pe

2.Utilizare si executarea de lucrari pe drumurile comunale , locale si de exploatare pe
perioada de o luna:30001ei

3. Utilizare si executarea de lucrari pe drumurile comunale , locale si de exploatare pe
perioada de doua luni :5000 lei

4.Utilizare si executarea de lucrari pe drumurile comunale, locale si de exploatare pe
perioada de 6 luni :100001ei

5. lJtilizare si executarea de lucrari pe drumurile comunale ,
perioada de un an:l5000lei

6. Utllizare si executarea de lucrari pe drumurile comunale ,
perioada de doi.ani :200001ei

Plata se va face inainte de inceperea lucrarilor si de utilizare a drumurilor pe baza avizul
de utilizare a drumurilor comunale,locale si de exploatare obtinut de la compartimentul
urbanism din cadrul primariei.

Sumele incasate din avizul de utilizare a drumurilor comunale,locale si de
exploatare, precum si a amenzilor acordate in urma nerespectarii prevederilor prezentei hotararii
a consiliul local Babana se vor folosi pentru amenalareadrumurilor comunale si locale.
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In urma achitarii taxei de utilizare a drumurilor comunale ,locale si de expoaltare

compartimentul Urbanism va emite un aviz de ttilizare a acesrtor drumuri pe perioada cat a a

platiti taxa.

Art.Z, - Se excepteazd de la mdsura privind taxa speciala de utilizare a drumurilor
comunale ,locale si de exploatare urmatoarele vehicole si utilaje :

- vehicolele care sunt proprietatea cetdJenilor din comuna Babana gi a societd{ilor cu sediile in
comuna Babana, vor intra in fiecare localitate pdnd la locul de parcare pe care il au men[ionat in
licen[a de transport.
- vehiculele care efectueazd transporturi ocazionale pentru: transporturi de animale vii, produse

perisabile, transport pentru materiale cetdfenilor care au autorizafli de construc]ii, pentru

interven{ii in cazul fenomenelor naturale sau cele de for[6 majord;
Art.3. - Administratorul drumurilor varealiza semnalizarea corespunzdtoare a

sectoarelor de drum supuse restric{iei de tonaj cu avizul Poliliei Rutiere gi va informa
participanlii la trafic asupra restricfiei impuse prin prezenta hotdrdre;

Art.4. - Este interzisd staJionarea oricdror autovehicole indiferent de tonaj, tractoare,

combine, remorci, etc., pe drumurile comunale ,locale si de exploatare precum si pe domeniul
public al comunei Babana;

Art.S. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotdrAri constituie contravenfie qi se

sanc{ioneaz[ conform OG nr.43l1997 Si a OG nr.19512002, republicate qi actualizate, cu amendd

intre 1000 qi 50000 lei;

Art.6. - Constatarea si sancJionarea contravenfiilor se face de catre lucr[torul de la

polilie sau inspectorul urbanism.
Art.1. - Contestalia impotriva procesului verbal de contravenlie se depune in termen de

15 zile la Judecdtoria Pitesti
Art.8. - HotdrArea se aduce la cunogtinla publicl pe site primdriei qi se comunicd:

- kistituliei Prefectului Jude{ului Arges;
- Polifiei Rutiere a Judelului Arges;
- Compartimentulurbanism;
- Primarului gi secretarului comunei Babana, judelul Arges;
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Radu
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