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HOTĂRÂREA NR. 59 

 
din 30 octombrie 2013 

 

 
privind limitarea vitezei de circulaţie a autovechiculelor cu un gabarit mai mare de 7,5 tone pe D.J. 

135 şi DJ 135/A, aflată în administrarea oraşului Miercurea Nirajului; 

 
 

 

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând raportul de specialitate al dlui  

viceprimnar Keresztesi Ernő Barna şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţie 

publică, juridică, programe economico – sociale  - industriale, buget – finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism;  

În conformitate cu prevederile art. 33, art. 40 alin. (3), art 44 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de 

Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările ulterioare,  art. 36 alin. (6) 

litera “a” pct. 13 din Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,  

În temeiul art. 45  din Legea nr. 215/20001, privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, republicată; 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 
Art. 1. (1) Se aprobă limitarea vitezei de circulaţie la 30 km/h pentru toate autovechiculele cu 

un gabarit mai mare de 7,5 tone pe D.J. 135 şi DJ 135/A, aflată în administrarea oraşului Miercurea 

Nirajului. 

Art. 2. Amplasarea indicatoarelor în sensul  art. 1 din prezenta hotărâre, pe sectoarele de drum 

arătate, se va face de Primăria oraşului Miercurea Nirajului cu acordul Poliţiei. 

Art. 3. Primarul, viceprimarul şi Poliţia Locală în colaborare cu Poliţia Oraşului Miercurea 

Nirajului pe baza unui protocol de colaborare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare de le 1 ianuarie 2014. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Poliţiei 

oraşului Miercurea Nirajului, Primarului oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică.  

 

 
     Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 

         Fábián Ferenc     Secretar 

                   Nagy Zsigmond 
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 HOTĂRÂREA NR. 57 

 
             27 iulie 2011 

 
privind limitarea vitezei de circulaţie pentru autovechicule în străzile secundare pietruite 

aparţinând oraşului Miercurea Nirajului,  

pe drumurile forestiere precum şi pe D.C. 37 Dumitreşti; 

 

 

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, raportul de specialitate al dlui Kovacs 

Levente, coordonatorul poliţei locale şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru 

administraţie publică, juridică, programe economico – sociale  - industriale, buget – finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi 

urbanism,    

În conformitate cu prevederile art. 33 din Ordonanţa de Guvern nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată cu modificările ulterioare,  art. 36 alin. (6) litera “a” pct. 13 din Legea nr. 

215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,  

În temeiul art. 45  din Legea nr. 215/20001, privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, republicată,  

 

                                                         

 HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art. 1. (1) Se aprobă limitarea vitezei de circulaţie al tuturor autovechiculelor la 20 km/h în 

străzile secundare pietruite aparţinând oraşului Miercurea Nirajului şi pe toate drumurile forestiere 

modernizate. 

Art. 2. Se aprobă limitarea vitezei de circulaţie al tuturor autovechicolelor pe D.C. 37 

Miercurea Nirajului - satul Dumitreşti la 40 km/h, inclusiv în intravilanul satului Dumitreşti. 

Art. 3. Amplasarea indicatoarelor în sensul  art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre, pe sectoarele 

de drum arătate, se va face de Primăria oraşului Miercurea Nirajului cu acordul Poliţiei. 

Art. 4. Primarul şi viceprimarul oraşului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului judeţului Mureş, Poliţiei 

oraşului Miercurea Nirajului, Primarului oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică.  

 

 

 

 Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează 

                              Mátyás János                                          Secretar 

                                    Nagy Zsigmond 


