
 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 

 
 

 PROIECT  DE HOTARARE   nr. 24 

 
privind  interzicerea circulaţiei pe timpul nopţii pe drumurile de 
exploatare agricolă din comuna Podgoria,  judeţul Buzău, a vehiculelor 
cu tracţiune mecanică şi tracţiune animală în perioada campaniilor 
agricole 

 
Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta 

ORDINARA   in data de 30.07.2021; 
 

Având în vedere  : 

 referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub 
nr. 2731/2.07.2021 intocmit in conformitate cu prevederile art.136, 
alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in 
calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act 
normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea 
atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor 
administrative; 

 raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. 
2752/5.07.2021 intocmit in conformitate cu prevederile art.136, 
alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la 
angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual 
in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor 
sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv 
semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de 
fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere 
aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului 
administrativ; 

  avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru programe de 
dezvoltare  economico – sociala, buget – finante, administrarea 
domeniului public si privat  al comunei, agricultura, gospodarie 
comunala, protectia mediului, servicii si comert, inregistrat sub 
nr.…/……; 

 avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru invatamant, 
cultura, sanatate, protectie  sociala, activitati sportive si de agrement, 
inregistrat sub nr. .…/….; 



 avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru  administratie 
publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor 
cetatenilor, inregistrat sub nr. .…/….; 

 prevederile O.G. nr. 43 din 28 august 1997 (**republicata**) privind 
regimul drumurilor; 

 prevederile art.164 şi art. 165 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002  privind circulaţia pe drumurile 
publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006; 

 prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin.(7) lit.g) din 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 necesitatea prevenirii comiterii furturilor şi a sustragerilor sub orice 
formă a produselor agricole, de pe câmp, a distrugerii acestora de către 
animalele lăsate nesupravegheate, cât şi a prevenirii unor evenimente 
rutiere; 

  
  In temeiul prevederilor  art. 196 alin. (1) lit. a)  si art. 197  alin. 
(1)  si (2) – (4)  din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 

 
H O T A R A S T E : 

 
  

Art.1. Se interzice circulaţia vehiculelor cu tracţiune mecanică şi 
tracţiune animală pe timpul nopţii, în intervalul orar 21,00 - 06,00, respectiv 
în perioda cuprinsă între 1 august– 31 octombrie 2021, in perioada 
campaniilor agricole, pe drumurile de exploatare agricolă, drumuri de câmp, 
sole, parcele, din comuna Podgoria judeţul Buzău. 

Art.2. Se interzice lăsarea animalelor nesupravegheate de către cetăţeni 
pe câmp atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte. 

Art.3. Consiliul Local Podgoria, sprijinit de organele de poliţie va 
executa controale în vederea respectării prevederilor art.l şi art.2. 

Art.4. Nerespectarea prevederilor art.l şi art.2 din prezenta hotărâre 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei. 
 Art.5.  Organele de poliţie  vor   efectua controale si  vor aplica sancţiuni 
contravenţionale, colaborând cu celelalte părţi implicate şi enunţate în 
hotărâre. 

Art.6. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile O.G. 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art.7. Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de 
la data încheierii/comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul 
amenzii. 

Art.8. Orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi 
încetează aplicabilitatea. 

 
 
 



Art.9. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica, respectiv se 
comunica Primarului comunei Podgoria, celor nominalizaţi cu ducerea la 
indeplinire si se comunica Instituţiei Prefectului, Judeţului Buzău in vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate. 
 
 

Iniţiator,  
    Primar,  
 

   Chiru Marius Viorel  

 

Avizat pentru legalitate,  

Secretar general, 

 
Rapeanu Violeta- Cristina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podgoria 
 

   Proiect de hotarare nr. 24  din 1.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ROMANIA 

COMUNA PODGORIA 
Localitatea Podgoria, Comuna Podgoria, Judetul Buzau, Cod 127480 

Telefon: 0238 774 923;  Fax: 0238 774 953 
PRIMARUL COMUNEI PODGORIA 

 
NR. 2731/2.07.2021 

REFERAT DE APROBARE 
 

La  proiectul de hotarare      privind  interzicerea circulaţiei pe timpul 
nopţii pe drumurile de exploatare agricolă din comuna Podgoria,  judeţul 
Buzău, a vehiculelor cu tracţiune mecanică şi tracţiune animală în 
perioada campaniilor agricole 
 
  

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2020 privind 
Codul Administrativ,  iniţiez prezentul proiect  de hotărâre privind interzicerea 
circulaţiei pe timpul nopţii pe drumurile de exploatare agricolă din comuna 
Podgoria,  judeţul Buzău, a vehiculelor cu tracţiune mecanică şi tracţiune 
animală în perioada campaniilor agricole, in susţinerea căruia formulez 
următorul referat de aprobare: 
 

Avand in vedere  faptul ca unitatea adminitrativ teritoriala - comuna 
Podgoria  are activitate economică cu pondere în agricultură, in vederea 
prevenirii furturilor de culturi agricole, am considerat oportuna initierea 
proiectului de hotarare  privind interzicerea circulaţiei pe timpul nopţii pe 
drumurile de exploatare agricolă din comuna Podgoria,  judeţul Buzău, a 
vehiculelor cu tracţiune mecanică şi tracţiune animală în perioada 
campaniilor  agricole; 

Tinand cont de: 
-sesizarile facute de mai multi administratori ai societatilor agricole dar 

si cele ale altor  cetateni- proprietari de terenuri din    comuna Podgoria; 
-propunerile acestora cu privire la prevenirea furturilor comise din 

culturile agricole situate in extravilanul comunei Podgoria ; 
-discutiile purtate cu Seful  Sectiei de Politie Rurala nr. 7 Grebanu; 
-asentimentul proprietarilor de terenuri agricole, precum si a tuturor 

cetatenilor interesati de binele comunei noastre; 

Propun Consiliului local Podgoria stabilirea unor masuri, dupa cum 
urmeaza: 

-interzicerea  circulaţiei vehiculelor cu tracţiune mecanică şi tracţiune 
animală pe timpul nopţii, în intervalul orar 21,00 - 06,00, respectiv în perioda 
cuprinsă între 1 august– 31 octombrie 2021,  pe perioada campaniilor 
agricole, pe drumurile de exploatare agricolă, drumuri de câmp, sole, parcele, 
din comuna Podgoria judeţul Buzău. 



-interzicerea  lăsarii animalelor nesupravegheate de către cetăţeni pe 

câmp atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte. 

 Nerespectarea prevederilor art.l şi art.2 din prezenta hotărâre 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei. 
 Organele de poliţie  vor   efectua controale si  vor aplica sancţiuni 
contravenţionale, colaborând cu celelalte părţi implicate şi enunţate în 
hotărâre. 

In baza celor mentionate anterior supun dezbaterii si aprobarii 
Coniliului local proiectul de hotarare initiat in acest sens.  
 

 
 
 

Initiator , 
 

Primar, 
 

Chiru Marius – Viorel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNA PODGORIA 
Localitatea Podgoria, Comuna Podgoria, Judetul Buzau, Cod 127480 

Telefon: 0238 774 923;  Fax: 0238 774 953 
 

COMPARTIMENT EVIDENTA FUNCIARA SI STATISTICA  
 

NR.2752/5.07.2021 
 

APROB,  
PRIMAR,  

                                                                            
                                                                    CHIRU MARIUS - VIOREL

  
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
   La  proiectul de hotarare  privind  interzicerea circulaţiei pe timpul 
nopţii pe drumurile de exploatare agricolă din comuna Podgoria,  judeţul 
Buzău, a vehiculelor cu tracţiune mecanică şi tracţiune animală în 
perioada campaniilor agricole 
 
 

 Subsemnata Nastase Vasilica, inspector – agent agricol in cadrul 
Compartimentului “Evidenta Funciara si Statistica”,  tinand cont de faptul ca 
in aceasta perioada activitatea agricola a comunei este in plina desfasurata, 
la nivelul institutiei  noatre s-au prezentat diversi cetateni, persoane fizice sau 
reprezentanti ai asociatiilor   agricole care au sesizat ca au loc, pe timpul noptii 
furturi dar si distrugeri de culturi.  

- Urmare  discutiilor purtate cu reprezentantii  Sectiei de Politie Rurala 
nr. 7 Grebanu cu privire la circulatia vehiculelor cu tractiune mecanica si 
animala, pe drumurile din extravilanul comunei  dupa lasarea serii si  tinand 
cont de faptul ca au avut loc  sustrageri de produse agricole si furaje din 
culturile agricole ale proprietarilor; 

Avand in  vedere : 
-  prevederile art.164 şi art. 165 din Regulamentul de aplicare a 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002  privind circulaţia pe 
drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin.(7) lit.g) din 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

sustin adoptarea proiectului de hotarare initiat in acest sens de catre 
domnul Primar al comunei Podgoria . 

 
Inspector,  

 
Nastase Vasilica 

 


