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H O T Ă R Â R E 
  privind  avizarea tarifului pentru eliberarea autorizaţiei speciale  

de transport (AST), pentru transporturile care depăşesc masele şi/sau  
dimensiunile maxime admise, prevăzute de lege, în municipiul Slobozia 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 6043 din 15.07.2015 a vicepreşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 
19.05.2015 privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii 
măsurii controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
          - solicitarea nr. 39702 din 06.05.2015 a Primăriei municipiului Slobozia; 
          - adresa nr. 41172 din 15.05.2015 a Primăriei municipiului Slobozia;   
          -  raportul nr. 6044 din  15.07.2015 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
          - raportul nr. 6235 din 21.07.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, de 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 
          - raportul nr. 6223 din 21.07.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
       În conformitate cu: 

- prevederile art. 41 alin. (13) şi (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 43 din 28 
august 1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. (1) din Ordinul nr. 290 din 17 iunie 2013 pentru 
aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România - S.A., cu modificările şi completările ulterioare, 
         -  prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea 
administraţiei publice locale  nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
   
                                                  H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1 Se avizează favorabil tariful de 10 lei/tonă/km pentru eliberarea 
autorizaţiei speciale de transport (AST), pentru transporturile care depăşesc 
masele şi/sau dimensiunile maxime admise, prevăzute de lege, în municipiul 
Slobozia. 
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          Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
  
 

Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica spre ducere la îndeplinire Consiliului Local al municipiului Slobozia şi 
spre ştiinţă Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice - Autoritatea Judeţeană de 
Transport, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 
           PREŞEDINTE, 
                                                                                    Contrasemnează 
       Vasile Silvian CIUPERCĂ                               Secretarul judeţului Ialomiţa, 
                                                                              Adrian Robert IONESCU 
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