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Avizat,
SECRETAR
Lilioara Stepanescu
Nr.101/19.03.2018

H O T Ă R Â R E A nr. ____
Din _______________ 2018
privind modificarea Hotărârii nr. 303/2016 pentru aprobarea Regulamentului de acces
și circulația utilajelor și a autovehiculelor de transport marfă
cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t în municipiul Arad
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de
motive înregistrată cu nr. 19468/15.03.2018,
Analizând raportul de specialitate nr. 20228/16.03.2018 al Direcției Comunicare,
Direcției Tehnice și Direcției Generale Poliția Locală,
În baza prevederilor art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, aprobată prin Legea nr. 82/1998, cu modificările și completările
ulterioare, ale art. 128 alin. (1) lit. b) și d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002
privind circulația pe drumurile publice, republicată, aprobată prin Legea nr. 49/2006, cu
modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006, pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, cu
modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de solicitările unor agenți economici, înregistrate cu nr. 77725/2017,
2000/2018 și 12308/2018, privind operarea unor modificări ale Regulamentului de acces și
circulație utilajelor și a autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare
de 3,5 t în municipiul Arad, menite să le eficientizeze activitatea,
Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Arad,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 13, alin. (9),
art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTĂRĂȘTE
Art. I. Regulamentul cu privire la accesul și circulația utilajelor și autovehiculelor de
transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t în Municipiul Arad, aprobat în
anexa la Hotărârea nr. 303/30.09.2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad, cu modificările
și completările ulterioare aprobate prin Hotărârile nr. 118/2017 și nr. 201/2017, se modifică
astfel:
1. Alin. (1) al art. 7 va avea următorul conținut:
”(1) Aprovizionarea agenților economici și a centrelor comerciale, cu autovehicule cu masa
maximă autorizată mai mare de 3,5 t (zona A) și 7,5 t (zona B), care efectuează transport marfă,
este permisă de luni până vineri, în intervalul orar 06.00–19.00, iar sâmbăta și duminica între
orele 6.00 și 14.00, pe bază de autorizație de acces și plata tarifelor din anexa 2.”
2.
Anexa 3 – litera B va avea următorul conținut:
”B Traseul de urmat spre și dinspre aeroport:
B1 – Centura ocolitoare (By PASS) – Aleea Aeroportului – Calea Bodrogului și retur – acces
gratuit;
B2 - Calea Bodrogului (intersecția cu str. Pădurii) – Str. Pădurii – Str. Cocorilor și retur.”

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 303/2016 a Consiliului Local al
Municipiului Arad, privind aprobarea Regulamentului de acces și circulația utilajelor și a
autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t în municipiul
Arad, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.
Art. III. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad,
prin Direcția Tehnică, Direcția Comunicare și Direcția Generală Poliția Locală Arad și se
comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

Direcția Comunicare
Red./Dact. Eliza Barbura
Cod PMA -S1-02

Primarul Municipiului Arad
Nr. 19468/ 15.03.2018

În temeiul Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală şi al Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Arad, îmi exprim inițiativa de
promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:
„Modificarea Hotărârii nr. 303/2016 pentru aprobarea Regulamentui privind
accesul și circulația utilajelor și a autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă
autorizată mai mare de 3,5 t în municipiul Arad”, în susținerea căruia formulez prezenta

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Hotărârea nr. 303/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad a fost aprobat
Regulamentul privind accesul și circulația utilajelor și a autovehiculelor de transport marfă cu
masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t în municipiul Arad.
De la data intrării în vigoare a regulamentului menționat în alineatul precedent au fost
identificate unele inadvertențe, care au fost corectate prin adoptarea de către Consiliul Local al
Municipiului Arad a Hotărârilor nr. 118/2017, respectiv nr. 201/2017. Ulterior acestor
modificări, agenții economici cu sediul în zona adiacentă Căii Bodrogului au solicitat acordarea
accesului gratuit pe acest sector de drum în considerare a faptului că această zonă este destinată
preponderent activității de depozite și servicii. De asemenea s-a solicitat și mărirea intervalului
de acces pentru aprovizionarea agenților economici, mai ales pentru centrele comerciale, în
vederea îmbunătățirii fluxului de distribuție a mărfurilor.
Având în vedere cele prezentate mai sus consider oportună adoptarea unor modificări ale
Regulamentului privind accesul și circulația utilajelor și a autovehiculelor de transport marfă cu
masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t în municipiul Arad, în sensul celor precizate mai sus.

PRIMAR
Gheorghe Falcă

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA COMUNICARE - Serviciul Relații cu publicul
DIRECȚIA TEHNICĂ – Serviciul Întreținere și reparații căi de comunicații terestre
DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ
Nr. 20228/ 16.03.2018
RAPORT
al serviciului de specialitate
Referitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr. 19468/15.03.2018 a Primarului
Municipiului Arad;
Obiect: Promovarea unui proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind
accesul și circulația utilajelor și a autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată
mai mare de 3,5 t în municipiul Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 303/2016 a Consiliului Local al
Municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare.

1. Considerații tehnice
Prin Hotărârea nr. 303/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad s-a aprobat
Regulamentul privind accesul și circulația utilajelor și a autovehiculelor de transport marfă cu
masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t în municipiul Arad.
De la data intrării în vigoare a regulamentului menționat în alineatul precedent au fost
identificate unele inadvertențe, care au fost corectate prin adoptarea de către Consiliul Local al
Municipiului Arad a Hotărârilor nr. 118/2017, respectiv nr. 201/2017.
Ulterior acestor modificări, au fost înregistrate solicitări ale agenților economici cu
sediul în zona adiacentă Căii Bodrogului cu privire la acordarea accesului gratuit pe acest sector
de drum. Astfel au fost depuse adresele înregistrate cu nr. 77725/2017 și 2000/2018, anexate
prezentului raport, prin care s-a solicitat tratarea traseului prevăzut la lit. B din Anexa 3 similar
cu traseele stabilite la lit. C, D2, E1 și H. Zona vizată este destinată preponderent activității de
depozite și servicii, pe acest traseu nefiind edificate locuințe.
Prin cererea înregistrată cu nr. 12303/2018, anexată prezentului raport, Kaufland
România – Societate în Comandită a solicitat instituției noastre mărirea intervalului de acces
pentru aprovizionarea agenților economici, în vederea îmbunătățirii fluxului de distribuție a
mărfurilor. Programul de aprovizionare actual este de luni până vineri între orele 7.00 și 15.00,
sâmbătă și duminică între orele 6.00 și 9.00. Pentru magazinul situat în Arad, zona Banu
Mărăcine, agentul economic a finalizat lucrările de închidere a porții de acces dinspre zonele de
locuințe, lucrare autorizată cu Autorizația de construire nr. 853/2017 – amenajare acces marfă
din str. Voluntarilor, montare panouri fotoizolante și bariere automate pentru restricționare acces
clienți. Kaufland a confirmat faptul că, în acest moment, intrarea și ieșirea autovehiculelor care
asigură aprovizionarea magazinului din zona Banu Mărăcine se fac exclusiv prin parcarea
situată pe str. Voluntarilor. Pe autorizațiile de acces emise de către Primăria Municipiului Arad
se trec atât traseul de urmat cât și intervalul orar permis pentru aprovizionare, iar agenții
constatatori din cadrul Direcției Generale Poliția Locală au în atribuții monitorizarea zonei și
constatarea și sancționarea încălcărilor prevederilor Regulamentului.
2. Considerații juridice
- prevederile art. 33 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 128 alin. (1) lit. b) și d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
Având în vedere aspectele menționate mai sus, propunem adoptarea de către Consiliul
Local al Municipiului Arad a unei hotărâri pentru operarea următoarelor modificări ale
Regulamentului privind accesul și circulația utilajelor și a autovehiculelor de transport marfă cu
masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t în municipiul Arad:
1. Alin. (1) al art. 7 va avea următorul conținut:
”(1) Aprovizionarea agenților economici și a centrelor comerciale, cu autovehicule cu masa
maximă autorizată mai mare de 3,5t (zona A) și 7,5 t (zona B), care efectuează transport marfă,
este permisă de luni până vineri, în intervalul orar 06.00–19.00, iar sâmbăta și duminica între
orele 6.00 și 14.00, pe bază de autorizație de acces și plata tarifelor din anexa 2.”
2.
Anexa 3 – litera B va avea următorul conținut:
”B Traseul de urmat spre și dinspre aeroport:
B1 – Centura ocolitoare (By PASS) – Aleea Aeroportului – Calea Bodrogului și retur – acces
gratuit;
B2 -Calea Bodrogului (intersecția cu str. Pădurii) – Str. Pădurii – Str. Cocorilor și retur.”
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