
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL BUCU

HOTARARE
Privind reglementarea circulatiei pe teritoriul comunei Bucua mijloacelor care transporta

materiale/substante periculoase, clasificate astfel potrivit legii

Consiliul local al comunei Bucu, judetul Ialomita,
Avand în vedere:
-referatul deaprobare al primarului comunei Bucu cunr. /7:35/ 4£ 26 2021 ;

raportul secretarului general UAT Bucu inregistrat sub. nr. 237 /47: ga 2021 ;

-avizul comisiilor de specialitate ale consiliului localcu nr.
-prevederile Ordinului M.A.I. nr. 163 / 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 31 / 1994 pentru aderarea Romaniei la Acordul european referitor la
transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30
septembrie 1957, cu modificarile si completarile ulterioare si Amendamentului din 2018 la
anexele Acordului european referitorla transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase,
(A.D.R.), adoptatşi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b”și alin. 7, lit. „h”,al art. 139 alin.1, al art. 140, alin. 1,
precum și alart. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul adminiștrativ,cu
modificarile ulterioare,

HOTARASTE

Art. 1.- Rutele stricte de deplasarea autovehiculelor care transporta materiale / substante
periculoase, clasificate astfel conform prevederilor legale, prin comuna Bucu, judetul Ialomita
sunt DN 2 A Urziceni— Slobozia — Hirsova - Constanta si DJ 213 A Limita Jud. Călăraşi -
Mărculești- Bucu - Scânteia - DN 21, parcareasi oprirea acestor mijloace de transport fiind
permisa numai in parearile situate in afara localitatii Bucu. |

Art. 2.- Pedata intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca HCL nr.35/31.07.2007, care va
fi afisata la afisierul Primariei si publicata in Monitorul Oficial Local de pe site-ul
www.primariabucu.ro.

Primarul comunei Bucu si personalul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Bucu „societatile comerciale siceilalti factori implicatiin transporturi de
matariale si/sau substante perioculoase vor ducela indeplinire prevederile prezentei hoţarari.
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