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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A nr. 303 

din 30 septembrie 2016 

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 

 

 

 Având în vedere  inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de 

motive înregistrată cu nr. 68449/ 03.11.2015, 

  Analizând raportul nr. 68452/03.11.2015 al Direcției Comunicare și al Direcției Tehnice; 

Luând în considerare raportul nr. 40965/14.06.2016 al Direcției Comunicare și al 

Direcției Tehnice cu privire la actualizarea propunerii Regulament privind accesul și circulația 

utilajelor și a autovehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 

3,5 t în Municipiul Arad, conform modificărilor solicitate de societatea civilă pe parcursul 

derulării procedurii de transparență decizională, 

Ținând seama de avizul favorabil al Serviciului Rutier Arad  din cadrul Inspectoratului 

de Poliție Județean Arad, exprimat prin Adresa nr. 26490/12.09.2016, înregistrată la Primăria 

Municipiului Arad cu nr. 61189/15.09.2016, 

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Ținând seama de prevederile  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002,  privind 

circulația pe drumurile publice, republicată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2006, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Analizând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006, pentru aprobarea 

Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările 

și completările ulterioare,  

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic 

al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și 

completările ulterioare, 

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Arad, 

Având în vedere îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată, 

Adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (23 consilieri prezenți din 23 în funcție),  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a),  pct. 13, alin. (9), 

art. 45  alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 
  

Art.1 Se aprobă 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, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.2 Pe data prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii nr. 141/2012 a 

Consiliului Local al Municipiului Arad privind accesul și circulația utilajelor și a 

autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t în municipiul 

Arad. 

Art.3 Prezenta intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință 

publică. 

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, 

prin aparatul de specialitate, Poliția Locală Arad, agenții constatatori împuterniciți ai primarului 

și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.  

  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 

Bogdan - Vlad BOCA   Contrasemnează 

 p. SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Sorin CONTRAȘ 
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1 ex. Direcția Comunicare 

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad 
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Anexă la Hotărârea nr .303 / 30.09.2016 

a Consiliului Local al Municipiului Arad 

 

Regulament privind accesul și circulația utilajelor și a autovehiculelor de transport marfă 

cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t în municipiul Arad 

 

CAP.I. DISPOZIȚII GENERALE  

Art.1 (1) Obiectul de reglementare a regulamentului este accesul, circulația și staționarea pe 

domeniul public al municipiului Arad a utilajelor și a autovehiculelor cu masa totală maximă 

autorizată mai mare de 3,5 t. 

(2) În sensul prezentului regulament, expresiile și termenii de mai jos au următorul 

înțeles: 

- acces – posibilitatea de a pătrunde într-un anumit loc, folosind infrastructura rutieră publică a 

municipiului Arad; 

- parcare - loc public anume amenajat pentru staționarea (mai îndelungată) a autovehiculelor; 

- utilaje - unelte, aparate sau mașini necesare pentru efectuarea unor anumite lucrări sau 

transportul unor mărfuri, deplasabile sau nu prin tracțiune proprie; 

- autovehicul – definit conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, privind 

circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- masă totală maximă autorizată - masa maximă a unui vehicul încărcat, declarată admisibilă în 

urma omologării de către autoritatea competentă, definita conform Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- domeniul public și domeniul privat al localității - definite conform Legii 213/1998, privind 

proprietatea publică și  regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare. 

- forță majoră - împrejurarea de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut, imprevizibilă 

și inevitabilă. Poate fi un fenomen natural sau un eveniment social. 

 

Art.2. Scopul propus prin prezentul regulament, în considerarea obiectului său, se realizează 

ținând cont de următoarele cerințe: 

a) asigurarea unui nivel ridicat de siguranță a traficului, 

b) asigurarea condițiilor de conservare și protejare a mediului natural, 

c) asigurarea condițiilor de conservare a zonelor protejate ale orașului, 

b) asigurarea administrării în condiții de eficiență și protejare a infrastructurii rutiere. 

 

CAP.II. REGLEMENTĂRI REFERITOARE LA REGIMUL DE ACCES  

Secțiunea I - Reguli comune privind accesul vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare 

de 3,5t 

Art.3. Vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t circulă în condițiile de 

autorizare și tarifare prevăzute în prezentul regulament. 

 

Art.4. Pentru ansamblul de vehicule cap tractor plus semiremorcă, masa totală maximă 

autorizată se calculează prin însumarea maselor totale maxime autorizate ale tractorului și 

remorcii.  

 

Art.5. (1) Prin grija administratorului drumului, interdicțiile și restricțiile stabilite prin prezentul 

regulament sunt semnalizate prin mijloace de semnalizare rutieră: indicatoare de reglementare, 
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de interzicere sau restricție, care pot fi însoțite și de panouri cu semne adiționale conținând 

inscripții sau simboluri care le precizează, completează ori limitează semnificația sau, unde este 

cazul,  marcaje prin care se avertizează sau îndrumă participanții la trafic. 

           (2) Pentru drumurile publice aflate în administrarea Municipiului Arad, incluse în 

programe de modernizare a infrastructurii rutiere, se asigură trasee de deviere. Pentru traseele de 

deviere, serviciul de specialitate va solicita avizul Comisiei de sistematizare a circulației. 

Traseele de deviere avizate vor fi comunicate Serviciului Relații cu publicul. 

 

Art.6 Aprovizionarea piețelor este permisă doar în intervalele orare 06.00 – 07.00 și 17.00-

18.00, cu respectarea restricțiilor de tonaj stabilite pentru fiecare zonă (fără obligația de plată a 

tarifului).  

 

Art. 7 (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 7.00–15,00, iar sâmbăta între orele 

6.00 și 9.00, pe bază de autorizație de acces și plata tarifelor din anexa 2. 

 (2) Staționarea pe domeniul public a autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai 

mare de 3,5t (zona A) și 7,5 t (zona B), pentru încărcarea/ descărcarea acestora este permisă 

doar în zilele și intervalele orare stabilite la alin. (1) și art. 6. 

           (3) Nerespectarea intervalului orar stabilit pentru activitatea de încărcare/descărcare a 

autovehiculelor, care efectuează transport marfă, respectiv pentru aprovizionarea agenților 

economici, se sancționează cu amendă contravențională conform art. 22. 

 

Art.8. (1) Este interzisă staționarea pe domeniul public sau privat al municipiului Arad a tuturor 

categoriilor de autovehicule ce fac obiectul prezentei hotărâri. 

          (2)  Prin excepție de la regula instituită la alin. (1), în cazul autovehiculelor cu masa 

maximă autorizată mai mare de 3,5 t,  care efectuează transport de marfă, este permisă 

staționarea pe domeniul public, pentru încărcare - descărcare, în zilele și intervalul orar prevăzut 

la art. 6 și art. 7 alin. (1).  

 

Secțiunea a II-a – Accesul în zone cu restricții de tonaj 

Art.9. În Municipiul Arad sunt definite două zone de acces cu restricții de tonaj, astfel: 

a) Zona A - cuprinde străzile și tronsoanele prevăzute în Anexa 1 la Regulament; 

b) Zona B – cuprinde  străzile din municipiul Arad care nu fac parte din zona A, inclusiv 

traseele prevăzute în Anexa 3, lit. B, D1, E2, F, G. 

Art. 10. (1)  Vehiculele cu masa maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 t au acces liber 

atât în zona A cât și în zona B. 

(2) Accesul vehiculelor cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 t (exclusiv) și 7,5 t 

(inclusiv),  în zona B,  este permis cu plata tarifului prevăzut în anexa 2,  pe baza autorizației de 

acces emisă în condițiile reglementate de prezentul regulament sau a vignetelor. 

(3) Accesul vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t în zona A și mai mare de 

7,5t în zona B, este interzis, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 12 și art. 16. 

 

Art. 11. Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri vehiculele aflate în 

misiune aparținând Ministerului Apărării Naționale,  Serviciilor de Ambulanță, Ministerului 
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Justiției, Ministerului Administrației și Internelor, instituțiilor statului cu atribuții în securitatea 

și siguranța  națională, precum și cele care efectuează transporturi în situații de forță majoră. 

 

Art. 12. (1) Prin excepție de la prevederile art. 10, se eliberează autorizații de acces pentru 

autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t,  pentru  zona A și mai mare 

de 7,5 t pentru zona  B,  pentru următoarele categorii de vehicule: 

a) Cele aparținând societăților care prestează servicii publice de gospodărire comunală, 

salubritate, întreținere rețea de  transport public  și rețea de termoficare, având ca beneficiar 

Municipiul Arad - acces gratuit; 

b) Cele aparținând Municipiului Arad, destinate tractării/transportului autoturismelor 

avariate/abandonate, fără stăpân sau staționate neregulamentar - acces gratuit; 

c) Cele care efectuează transporturi în vederea desfășurării evenimentelor cultural-artistice 

organizate de Primăria Municipiului Arad sau instituțiile publice care funcționează sub 

autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad  și cele care efectuează transporturi de 

ajutoare umanitare și donații pentru instituții, asociații și ONG-uri cu sediul pe raza 

Municipiului Arad – acces gratuit. 

d) Cele destinate întreținerii rețelelor tehnico-edilitare și intervenției în caz de avarii la acestea, 

cu plata tarifelor din Anexa nr. 2; 

e) Cele destinate intervenției la liniile de cale ferată aparținând Companiei Naționale de Căi 

Ferate CFR S.A., cu plata tarifelor din Anexa nr. 2; 

f) Cele care efectuează transporturi de mobilă cu ocazia mutărilor sau amenajărilor de locuințe 

sau sedii aparținând persoanelor fizice sau  juridice, în baza documentelor de transport (aviz de 

însoțire a mărfii, CMR etc) sau a declarației pe proprie răspundere a transportatorului/ 

beneficiarului transportului  cu privire la marfa transportată, cu plata tarifelor din anexa 2 – 

acces pentru o zi. 

g) Cele care efectuează transporturi de carburanți/ butelii la stațiile de distribuție, pe baza 

declarațiilor administratorilor stațiilor respective, cu plata tarifelor din anexa 2.   

h) Cele care transportă materiale de construcții la domiciliul sau sediul beneficiarului, pe baza 

autorizației de construire, cu plata taxelor prevăzute în anexa 2 și cu respectarea traseului 

inscripționat pe autorizația de acces. În cazul lucrărilor de interes public sau al investițiilor de 

mare amploare, in condițiile prezentării contractelor de construire/furnizare/ prestări servicii 

transport pentru obiectivele respective se pot emite autorizații valabile pe perioada mai mare, cu 

plata cumulata a taxei de emitere – pe zile sau luni.  

i) Cele care transportă țiglă, lemne, pavele la domiciliul sau sediul persoanei fizice sau juridice 

beneficiare,  necondiționat de prezentarea unei  autorizații de construire, cu respectarea traseului 

inscripționat pe autorizația de acces și cu achitarea tarifelor din Anexa 2 – acces pentru o zi. 

j) Cele care aprovizionează cu marfă sau materii prime centrele comerciale sau agenții 

economici cu sediul sau puncte de lucru pe raza Municipiului Arad, în baza declarațiilor scrise 

ale centrului comercial sau agentului economic beneficiar al transportului sau cu prezentarea 

documentelor de transport: avize de însoțire a mărfii, CMR, facturi, cu achitarea taxelor din 

anexa 2 și respectarea traseului de urmat inscripționat pe autorizația de acces, precum și a 

orarului de aprovizionare.   

k) Cele care efectuează transporturi agabaritice sau de tonaj depășit și cele care transportă 

materiale periculoase, cu durata de acces limitată la o zi și cu achitarea taxei din anexa 2. După 

emiterea autorizației, beneficiarul transportului va anunța în scris Poliția Locală asupra datei și 

traseului aprobat, pentru însoțirea autovehiculului și dirijarea circulației pe traseu.   
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l) Cele aparținând agenților economici cu sediul în zona B, în vederea deplasării de la sediu la 

centura orașului, cu plata taxelor din anexa 2 si cu respectarea  traseului menționat pe 

autorizație. 

m) Cele care se deplasează la un service auto sau pentru a efectua inspecția tehnică, cu plata 

tarifului de acces și respectarea traseului inscripționat pe autorizație – acces pentru o zi. 

n) Vehicule lente, care nu au acces pe autostradă, conform reglementărilor legale  – acces pentru 

o zi, gratuit.   

o) Cele care efectuează transport de oxigen la sediile secțiilor Spitalului Clinic Județean de 

Urgență Arad, cu plata tarifelor din anexa 2 – acces pentru o zi. 

(2) În vederea protejării infrastructurii rutiere a Municipiului Arad, traseul de urmat inscripționat 

pe autorizația de acces va fi stabilit ținând cont de distanța cea mai mică față de centura 

municipiului.  

 

Secțiunea a III-a  - Traficul de tranzit și transportul de mărfuri cu destinația Municipiul Arad 

Art.13. (1) Pentru traficul de tranzit, pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată 

mai mare de 3,5 t, se asigură traseul prevăzut în Anexa nr. 3, litera A. 

(2) Pe traseul prevăzut la alin. (1) autovehiculele aflate în tranzit circulă fără autorizație de acces 

și fără obligația plății vreunui tarif. 

(3) Vehiculele al căror acces este interzis pe centura ocolitoare a Municipiului Arad (tractoare și 

utilaje agricole, alte vehicule a căror viteză maximă este limitată la  50 km/h) vor putea tranzita 

Municipiul Arad pe baza de autorizație de acces, cu valabilitate de o zi, și respectarea traseului 

inscripționat pe autorizație – acces gratuit.  

 

Art. 14.(1) Pentru accesul în zonele industriale din Municipiul Arad se asigură traseele din 

Anexa 3, lit. B – H. 

(2) Pe traseele prevăzute în Anexa 3 lit. C, D2, E1 și H, autovehiculele cu masa totală maximă 

autorizată mai mare de 3,5 t au acces gratuit.  

(3) Pe traseele prevăzute în Anexa 3 lit. B, D1, E2, F și G, autovehiculele cu masa totală 

maximă autorizată mai mare de 3,5 t au acces pe bază de vignetă achiziționată în condițiile art. 

15 sau pe bază de autorizație de acces emisă în condițiile prezentului Regulament. 

 

Art.15 (1) Municipiul Arad emite vignete de acces, cu valabilitate de 24 h și cu valoare 

nominală de 50 lei/buc, care se pot achiziționa de la sediul Primăriei Municipiului Arad sau de 

la stațiile de distribuție a carburanților ale partenerilor care au încheiat protocol de colaborare cu 

Municipiul Arad. 

(2) Vignetele asigură accesul autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t și 

mai mică sau egală cu 7,5 t, în toată zona B a municipiului Arad și a celor cu masa maximă 

autorizată mai mare de 7,5 t doar pe trasele stabilite în Anexa 3, literele B - H. 

    

Art. 16. (1) Punerea în vânzare a vignetelor prin stațiile de distribuție carburanți se asigură în 

baza unui protocol de colaborare încheiat între deținătorii acestora și Municipiul  Arad, conform 

modelului din Anexa nr. 6. 

     (2) Partenerii, deținători ai stațiilor de distribuție carburanți, care acceptă punerea în vânzare 

a vignetelor de acces, au dreptul de a încasa 5% din contravaloarea acestora, după  vânzare.  
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  CAP. III PROCEDURA DE AUTORIZARE 

Art. 17 (1) Autorizația de acces se emite de către Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relații 

cu publicul. 

(2) Modelul autorizației de acces este prevăzut în Anexa 5. 

(3) Autorizațiile cu valabilitatea de o zi se eliberează solicitanților pe loc, cu respectarea 

condițiilor de autorizare prevăzute în prezenta hotărâre. 

(4) Autorizațiile cu valabilitate de o lună, emise pentru situațiile prevăzute la  art. 12, se 

eliberează în termen de maximum 10 zile de la data depunerii cererii. 

(5) În cazul în care beneficiarul solicită modificarea sau anularea unei autorizații de acces emisă, 

această operațiune se poate efectua doar înainte ca autorizația să intre în perioada de valabilitate 

pentru care a fost emisă inițial. 

(6) Traseul inscripționat pe autorizație poate fi modificat sau suplimentat în perioada de 

valabilitate a acesteia la cererea beneficiarului. 

(7) Taxa pentru emiterea autorizației de acces poate fi achitată, în numerar, la casieria din cadrul 

Primăriei Municipiului Arad sau prin virament în contul  RO79TREZ02121160203XXXXX, 

deschis la Trezoreria Municipiului Arad. La  ridicarea autorizației se va depune dovada achitării 

taxei de emitere a acesteia. 

 

Art.18.(1) Cererile, conform modelului aprobat în Anexa 4,  se pun la dispoziția solicitanților de  

către Serviciul Relații cu publicul, sau se pot descărca de pe site-ul instituției. 

(2) Cererile, însoțite de documentele justificative precizate in formular, se pot depune direct la 

Serviciul Relații cu publicul sau se pot transmite prin posta, fax sau email - la adresa 

autorizatiiacces@primariaarad.ro.  

(3) Cererile care au ca obiect emiterea autorizațiilor de acces pentru ziua curentă, trebuie 

depuse/ transmise emitentului până la finalizarea programului de lucru, pentru a putea fi operate. 

Cererile transmise pe fax sau pe email, după finalizarea programului de lucru din ziua pentru 

care se solicită autorizația de acces nu vor fi luate în considerare.  

 

Art. 19. (1) Autorizațiile de acces în zonele cu restricții de tonaj se pot obține și achita online, 

pe site-ul instituției, www.primariaarad.ro, în următoarele situații: 

a) autovehicule cu masa totală maxima autorizată cuprinsă între 3,5 t (exclusiv) și 7,5 t 

(inclusiv) – acces în toată zona B; 

b) autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t – acces exclusiv pe traseele 

prevăzute în Anexa A – lit. B, D1, E2, F, G; 

c) autovehicule aflate în situațiile prevăzute la art. 12, în cazul în care cererea se formulează și  

transportul se efectuează în afara programului de lucru al Serviciului Relații cu publicul – acces 

pentru o zi. În acest caz se interzice accesul în zona A, iar traseul urmat de transportator va fi 

stabilit ținând cont de intrarea de pe Centura municipiului cea mai apropiată de locul descărcării.  

(2) Dovada autorizării și a achitării tarifului se face prin prezentarea documentelor  listate din 

sistem. 

(3) În lipsa dovezilor listate din sistem, agenții constatatori împuterniciți ai primarului vor face 

verificările necesare în baza de date cuprinzând autorizațiile de acces emise online, accesibilă 

prin Dispeceratul Poliției Locale și Serviciul Relații cu publicul. 

(4) Comisionul datorat pentru procesarea plăților online se va achita din bugetul local. 

 

Art.20. (1) Autorizațiile de acces au, de regulă,  valabilitate de o lună sau o zi.  
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(2) Se pot emite autorizații și pentru mai multe zile sau luni, cu plata tarifului cumulat pentru 

fiecare zi, respectiv  lună.  

(3) Pentru autorizațiile de acces emise pentru un an (12 luni), taxa cumulată datorată se reduce 

cu 5%. 

Art. 21. (1) Conducătorii vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t au obligația 

de a afișa la loc vizibil autorizația de acces, de regulă în original - în cazul autorizațiilor de acces 

eliberate de Serviciul Relații cu publicul sau emise on-line. 

          (2) În cazul autorizațiilor cu valabilitate de o zi, care se transmit beneficiarilor pe e-mail 

sau fax, se acceptă  prezentarea  autorizației scanată și tipărită. 

 

CAP. IV  SANCȚIUNI 

Art. 22. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă următoarele fapte: 

a) Nerespectarea intervalului orar stabilit pentru activitatea de aprovizionare a piețelor și/sau a 

centrelor comerciale/ agenților economici, cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei; 

b) Nerespectarea traseului inscripționat pe autorizația de acces și/sau a zonei pentru care a fost 

emisă, cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei; 

c) Nerespectarea prevederilor art.8, cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei. 

Art. 23. Contravențiile se constată și sancțiunile se aplică de către agenții constatatori 

împuterniciți ai primarului și ai Poliției Locale Arad. 

Art. 24. (1) Contravenienții beneficiază de posibilitatea achitării a jumătate din minimul 

amenzii, în termen de 48 de ore de la comunicarea procesului-verbal de contravenție. 

(2) Împotriva procesului-verbal de contravenție se poate depune plângere la sediul Judecătoriei 

Arad, în condițiile legii,  în termen de 15 zile de la înmânare/comunicare, aplicându-se în acest 

sens prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Art. 25. Amenzile se plătesc la casieriile Municipiului Arad sau în contul  

RO26TREZ02121A350102XXXX deschis la Trezoria Muncipiului Arad. 

Art. 26. Modelul procesului verbal de contravenție este cel aprobat prin Hotărârea nr. 70/2007 

privind adoptarea unui model unic de proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor 

prevăzute în hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad. 

 

CAP.V. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

Art. 27. Pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri, Serviciul Întreținere și Reparații Căi de 

Comunicații din cadrul Primăriei Municipiului Arad va întreprinde demersurile necesare pentru 

semnalizarea corespunzătoare a interdicțiilor și restricțiilor reglementate. 

Art. 28. (1) Autorizațiile de acces valabile la data aprobării prezentului regulament își mențin 

valabilitatea pentru perioada pentru care au fost emise. 

(2) Vignetele aflate în stoc la data aprobării prezentului Regulament sunt valabile până la 

epuizarea stocurilor existente. 

(3)  Protocoalele de colaborare încheiate în vederea vânzării vignetelor prin stațiile de distribuție 

carburanți, valabile la data aprobării prezentului regulament, își mențin valabilitatea. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 

Bogdan - Vlad BOCA   Contrasemnează 

 p. SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Sorin CONTRAȘ 
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Anexa 1  

 

         

Zonarea municipiului 

 

Zona A cuprinde străzile:  

- B-dul Revoluției – pe tronsonul cuprins între Strada Peneș Curcanul și Teatru de Stat Arad, 

Tribunul Dobra, Grigore Alexandrescu- tronsonul cuprins între P-ța A. Iancu și intersecția cu 

str. Cozia, Ghe. Barițiu , Mețianu, V. Goldiș, M. Eminescu- tronson cuprins între intersecția str. 

Șt. Cicio Pop și B-dul Revoluției, L. Blaga, V. Alecsandri, Horia, Cloșca, Crișan, , M. Stănescu, 

Andrei Mureșanu, T. Vladimirescu, Ghe. Popa de Teiuș, Elena Ghiba Birta, Iustin Marșieu, 

Barabas Bella, Ștefan Augustin Doinaș Corneliu Coposu - tronsonul cuprins între intersecția cu 

strada Șt. A. Doinaș și Piața Podgoria, P-ța Podgoria, strada Peneș Curcanul – tronsonul cuprins 

între intersecția cu B dul Revoluției și intersecția cu strada Bihorului, B-dul Iuliu Maniu, pasajul 

rutier Micălaca, Bihorului, pasajul rutier Grădiște, Traian Moșoiu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu 

Russo, Carol Davilla, I. C. Brătianu, Andreescu, Nicolae Grigorescu, P-ța Luther, Str. Blajului, 

Romul Veliciu (Parâng), Xenopol, 1 Decembrie 1918, Aviator Georgescu, Unirii, N. Bălcescu, 

Romulus Cărpinișan , Mozart, Dacilor – de la intersecția cu str. Ghe. Lazăr până la intersecția cu 

str. Paris, B-dul Decebal, Gheorghe Lazăr, B-dul Dragalina, V. Milea, Splaiul Praporgescu, 

Sebeșului, P-ța M. Viteazul, P-ța Catedralei, Ioan Alexandru, P-ța Acad. Caius Iacob, Mărțișor, 

O. Ghibu, Neculce Plugarilor, Aleea Răsăritului, P-ța Sporturilor, Aleea Călimănești, M. 

Olinescu, Calea Radnei – tronsonul cuprins între pasajul rutier Micălaca și strada Renașterii, 

Dosoftei, Lermontov, Liliac, Viorelelor, Maximilian, Fabius, Crinului, Adrian, Bujor, Lalelelor, 

Luncii, Cerbului, Poiana, Zefir, Argeș, I. Toader, Severin, Caius Lepa, Bârzava, Imașului, 

Zorelelor, Abrud – pe tronsonul cuprins între strada Imașului și strada Renașterii, Prieteniei, 

Miorița, Simion Popa, Milova, Aleea Cenad, Pășunii, Gherghinei, Busuioc, Fluierului, Săvârșin, 

Simfoniei, P-ța Soarelui, Vrancei – pe tronsonul cuprins între strada Pășunii și strada Renașterii, 

Stânjenel – pe tronsonul cuprins între strada Pășunii și strada Renașterii, Alba Iulia, Zalău, 

Sighișoara, Nucet, Batiștei, Felix, Tușnad, Aleea Borsec, Beiuș, Vaslui, Frăției – tronsonul 

cuprins între strada Felix și strada Renașterii, Dreptății – tronsonul cuprins între strada Felix și 

strada Renașterii, Ciobanului – tronsonul cuprins între strada Beiuș și strada Renașterii, Marginii 

– tronsonul cuprins între strada Vaslui și strada Renașterii. 

- Tronsonul cuprins între Calea Romanilor până la Podul Traian, Splaiul Toth Sandor și str. 

Paris; 

- Tronsonul cuprins între Bulevardul Nicolae Titulescu, Podul rutier spre Subcetate, Splaiul gen 

Gh.  Magheru până la viaduct Micălaca (Biserica Maranata); 

- Cartierul Subcetate, Tronsonul  cuprins între str. Cetății, str. Eugen Popa, legătura rutieră 

dintre Cartierele Aradul Nou și Micălaca, inclusiv  str. Diogene. 

 

Zona B cuprinde  străzile din municipiul Arad care nu fac parte din zona A, inclusiv traseele 

prevăzute în Anexa 3 – lit. B, D1, E2, F și G 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 

Bogdan - Vlad BOCA   Contrasemnează 

 p. SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Sorin CONTRAȘ 
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Anexa 2 

 

 

  
Tarife pentru obținerea autorizației de acces, în funcție de zonă și de masa maximă 

autorizată a vehiculului: 

 

Masa totală maximă autorizată 

Zona 

A B 

Traseele prevăzute în 

Anexa 3, lit. B, D1, 

E2, F, G,  

3,5 t (exclusiv) – 7,5 t (inclusiv) 
50 lei /zi 

200 lei /lună 

50 lei /zi 

200 lei /lună 

50 lei/zi 

200 lei / lună 
7,5 t(exclusiv)  - 20 t (inclusiv) 

100 lei /zi 

600 lei /lună 

100 lei /zi 

400 lei /lună 

20 t(exclusiv)  – 40 t (inclusiv) 
150 lei /zi 

800 lei /lună 

120 lei /zi 

600 lei /lună 

Peste 40 t  200 lei /zi 200 lei /zi 

 

50 lei/zi 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 

Bogdan - Vlad BOCA   Contrasemnează 

 p. SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Sorin CONTRAȘ 
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Anexa 3 – trasee de tranzit și trasee de urmat pentru accesul în zonele industriale, pentru 

autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t 

 

A .Traseul de tranzit pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t: 

DJ 682 – Strada Steagului – strada Flacăra – strada Nicolaus Lenau – strada Ștefan cel 

Mare – calea Timișorii – strada Ogorului – Centura ocolitoare – strada Ștefan Tenețchi  - 

strada Tribunul Corcheș - strada Ovidiu – DN 7.; 

 

B.Traseul de urmat spre și dinspre aeroport se stabilește pe următorul traseu: 

- Centură ocolitoare (By PASS) - Aleea Aeroportului – Calea Bodrogului – strada Pădurii 

– strada Cocorilor și retur; 

 

C. Traseul spre zona industrială situată pe strada Meșterul Manole: 

- Centura de Nord a Municipiului Arad - C.A.Vlaicu – strada Meșterul Manole și retur – 

acces gratuit;  

 

D.Traseul de urmat spre zona industrială situată pe strada Câmpul Liniștii pentru vehiculele 

cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 to este : 

D1- Centura de Nord a Municipiului Arad – strada Poetului – strada Câmpul Liniștii  și 

retur; 

D2 - Centura de Nord a Municipiului Arad –  strada Câmpul Liniștii  și retur – acces 

gratuit; 

 

Dupa darea in folosinta a traseului prevazut la lit. D2, accesul pe str. Cimpul Linistii se va face 

exclusiv pe acesta. Pe traseul D1 nu va mai fi permis accesul în baza vignetelor. 

 

E.Traseul de urmat spre zona industrială situată pe strada 6 Vănători: 

E1. Centura Nord a Municipiului Arad – Calea 6 Vânători nr. 51 ( SC Feroneria SA) și 

retur – acces gratuit 

E2. Calea 6 Vânători nr. 51 ( SC Feroneria SA) – Calea Aurel Vlaicu – Piața Gării  și retur 

  

F. Traseul de urmat spre zona industrială situată pe strada Grădina Poștei- cartier Grădiște: 

-Centura de Nord –Calea Zimandului-Petru Rareș-strada I.B.Deleanu- strada Orient-

Cometei - strada Grădina Poștei și retur; 

 

G. Traseul de urmat spre zona industrială situată pe strada Grădina Poștei – cartier 

Micălaca: 

- Centura de Nord a Municipiului Arad – Calea Radnei – strada Prutului – strada Lipovei 

– strada Păstorului – strada Grădina Poștei și retur; 

 

H.Traseul de urmat spre zona industrială situată pe strada Muncii – acces gratuit 

- strada Ștefan cel Mare – strada Muncii și retur; 

- strada Ștefan cel Mare – strada Bicaz și retur. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 

Bogdan - Vlad BOCA   Contrasemnează 

 p. SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Sorin CONTRAȘ 
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Anexa 4  

 

Model formular tip – Cerere obținere autorizație de acces 

 

Către 

 

Primăria Municipiului Arad 

 

Subsemnatul _____________________________________, reprezentant al                                                                                                                                                                             

______________________________________________________, cu sediul /domiciliul în loc. 

____________________ str. ____________________________, nr._____, 

tel._______________, 

prin prezenta, solicit eliberarea unei autorizații de acces pentru zona________, pentru 

următoarele autovehicule: 

1. ________________ masa max. autorizată _______ t, pentru perioada   

______________________ 

2. ________________ masa max. autorizată _______ t, pentru perioada   

______________________ 

3. ________________ masa max. autorizată _______ t, pentru perioada    

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

La prezenta cerere anexez : 

o Certificatul (certificatele) de înmatriculare vehicul (copie) 

o Actulde de identitate al depunătorului cererii (copie) 

o Autorizația de construire (copie) 

o Contractul de lucrări/Comanda de lucrări (copie) 

o Comandă de transport/ CMR/ aviz de expediție/  factură/contract de furnizare a mărfii 

 

Detalii despre transport: 

o Tipul mărfii transportate: 

o Punct de plecare:  

o Destinația cursei: 

Data __________                                                                        Numele și prenumele 

__________________ 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 

Bogdan - Vlad BOCA   Contrasemnează 

 p. SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Sorin CONTRAȘ 
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Anexa 5  

 

 

 

 

 

Model autorizație 

 

 

 

 
 

 

 

Pentru autovehiculul aparținând:  

 

Nr.: 

 

Cu număr de înmatriculare: 

 

Valabilă pentru zona: 

 

Între orele: 

 

Pentru perioada: 

 

Observații/Traseu: 

 

Eliberat de : (nume/prenume) 

 

Data :                        Ora : 

 

Valabil doar însoțit de dovada plații 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 

Bogdan - Vlad BOCA   Contrasemnează 

 p. SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Sorin CONTRAȘ 
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Anexa 6  

 

PROTOCOL  DE COLABORARE 

 

Încheiat  între: 

  Municipiul Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției nr.75, reprezentat prin Primar - Dl. Gheorghe 

Falcă,  în calitate de Beneficiar, și 

_____________________ cu sediul în __________________________________, înregistrată la 

Registrul Comerțului sub nr. ________________, cod unic de înregistrare _______________, 

reprezentată prin ___________________________________, în calitate de Partener, 

Având ca obiect vânzarea vignetelor de acces în municipiul Arad, în temeiul 

prevederilor 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. _____/ _____________ a Consiliului Local al Municipiului Arad (numit în 

continuare Regulament), prin următoarele puncte de lucru din Municipiul Arad, reprezentând stații 

de distribuție carburanți: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Cap.I. Drepturile și obligațiile beneficiarului 

1. Municipiul Arad va preda către agenții care operează punctele de lucru menționate mai sus, pe 

bază de proces - verbal de predare - primire, vignetele necesare accesului autovehiculelor cu masa 

maximă admisă mai mare de 3,5 t,  în municipiul Arad, conform prevederilor Regulamentului. 

2. În procesul-verbal de predare-primire a vignetelor se va specifica seria și numărul vignetelor 

care fac obiectul acestuia, precum și numărul de bucăți. 

3. Municipiul Arad, prin personalul de specialitate, va verifica lunar  concordanța dintre numărul 

de vignete vândute în luna anterioară verificării și sumele virate în contul 

_________________________, deschis la Trezoreria Muncipiului Arad.     

4. Municipiul Arad va emite factură fiscală pentru sumele virate de către __________________, în 

contul precizat la pct. 4, în termen de 5 zile de la data emiterii extrasului de cont pentru sumele 

virate. 

5. Municipiul Arad va achita, lunar, către Partener, suma reprezentând 5% din valoarea vignetelor 

vândute de acesta în luna anterioară emiterii facturii fiscale. 

6. Decontarea facturilor fiscale emise de către Partener, în vederea încasării comisionului în 

cuantum de 5% din valoarea vignetelor vândute se face în conformitate cu prevederile OUG nr. 

34/2009 și ale Ordinului nr. 2281/2009 al Ministerului Finanțelor publice, cu modificările și 

completările ulterioare.                              

 

Cap. II Obligațiile și drepturile partenerului                                  

1. Partenerul va prelua, prin persoanele desemnate, pe bază de proces-verbal de predare – primire 

vignete de acces al autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t în 

municipiul Arad, conform prevederilor Regulamentului. 

2. Partenerul va comercializa vignetele prin Agenții care operează stațiile de distribuție carburanți, 

la prețul nominal înscris pe acestea. 

3. Partenerul va lua toate măsurile necesare ca lucrătorii să marcheze cu pixul (sau să perforeze 

vigneta) ziua și luna pentru care au fost vândute și să elibereze bon fiscal, atașat prin capsare 

vignetei aferente. 

4. Partenerul va vira lunar în contul ________________________________ , până la data de 10 a 

lunii, sumele încasate în luna precedentă din vânzarea vignetelor. Pe ordinul de plată prin care se 
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face viramentul se va menționa faptul că sumele provin din vânzarea vignetelor și perioada în care 

au fost încasate aceste sume. Valoarea vignetelor este considerată tarif și decontarea se face 

integral. 

5. Partenerul răspunde material prin suportarea integrală a contravalorii vignetelor pierdute sau 

distruse. 

6. Partenerul răspunde pentru corectitudinea vânzării, respectiv a marcării (perforării) vignetelor și 

a eliberării bonurilor fiscale pentru acestea. 

7. Partenerul va permite verificarea de către personalul de specialitate al beneficiarului a stocului 

de vignete de la punctele de lucru. 

8. Partenerul va notifica beneficiarul, cu cel puțin 48 de ore înainte, situațiile în care stocul de 

vignete este aproape de epuizare și va solicita completarea acestuia. 

9. Partenerul  are dreptul de a încasa contravaloarea unui procent de 5% din valoarea tarifului 

încasat pentru fiecare vignetă vândută și va emite factură fiscală pentru sumele respective. 

10. Partenerul va întocmi și va transmite beneficiarului, lunar, odată cu factura fiscală, un borderou 

care să cuprindă situația vânzărilor de vignete, respectiv seria vignetelor vândute, numărul de 

înmatriculare a autovehiculului și suma corespunzătoare încasată. 

 

Cap. III Publicitatea.  

Publicitatea pentru comercializarea vignetelor intră în sarcina  Municipiului Arad. În acest scop,  

Municipiul Arad  va asigura elemente aplicabile pe totemurile stațiilor de carburanți, afișe, alte 

forme de publicitate vizuală, în vederea informării participanților la trafic asupra prevederilor 

Regulamentului și a faptului că vignetele pot fi cumpărate de la stațiile de distribuție respective.  

 

Cap. IV Durata Protocolului de colaborare 

Prezentul PROTOCOL DE COLABORARE intră în vigoare de la data de ___________ și are o 

durata de valabilitate de 12 luni calendaristice. 

Dacă la expirarea perioadei de valabilitate a prezentului PROTOCOL niciuna din cele două părți  

nu își exprimă dorința de a renunța sau de a modifica obligațiile ce le revin, durata de valabilitate 

se prelungește,  de drept, cu perioade consecutive de câte 12 luni. 

Prezentul PROTOCOL s-a încheiat azi ___________, în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru 

Partener și două pentru Beneficiar. 

 

 

 

BENEFICIAR PARTENER 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 

Bogdan - Vlad BOCA   Contrasemnează 

 p. SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Sorin CONTRAȘ 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

P R O I E C T 

Nr. 294/ 23.09.2016 

Avizat, 

S E C R E T A R 

Lilioara Stepanescu 

H O T Ă R Â R E A nr. ____ 

Din _______________ 2016 

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 

 

 Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive 

înregistrată cu nr. 68449/ 03.11.2015, 

  Analizând raportul nr. 68452/03.11.2015 al Direcției Comunicare și al Direcției Tehnice; 

Luând în considerare raportul nr. 40965/14.06.2016 al Direcției Comunicare și al Direcției 

Tehnice cu privire la actualizarea propunerii Regulament privind accesul și circulația utilajelor și a 

autovehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t în Municipiul 

Arad, conform modificărilor solicitate de societatea civilă pe parcursul derulării procedurii de 

transparență decizională, 

Ținând seama de avizul favorabil al Serviciului Rutier Arad  din cadrul Inspectoratului de Poliție 

Județean Arad, exprimat prin Adresa nr. 26490/12.09.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu 

nr. 61189/15.09.2016, 

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Ținând seama de prevederile  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002,  privind 

circulația pe drumurile publice, republicată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2006, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Analizând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de 

aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al 

contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, 

Având în vedere îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a),  pct. 13, alin. (9), art. 45  

alin. (1), 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 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

  

Art.1 Se aprobă 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, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.2 Pe data prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii nr. 141/2012 a Consiliului  Local 

al Municipiului Arad privind accesul și circulația utilajelor și a autovehiculelor de transport marfă cu 

masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t în municipiul Arad. 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin 

aparatul de specialitate, Poliția Locală Arad, agenții constatatori împuterniciți ai primarului și se 

comunică celor interesați de către Serviciul Administrație publică locală.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR 
 

 
Cod PMA -S1-02 
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Anexă la Hotărârea nr __________ / _________________ 

a Consiliului Local al Municipiului Arad 

 

 

Regulament privind accesul și circulația utilajelor și a autovehiculelor de transport marfă 

cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t în municipiul Arad 

 

 

CAP.I. DISPOZIȚII GENERALE  

Art.1 (1) Obiectul de reglementare a regulamentului este accesul, circulația și staționarea pe 

domeniul public al municipiului Arad a utilajelor și a autovehiculelor cu masa totală maximă 

autorizată mai mare de 3,5 t. 

(2) În sensul prezentului regulament, expresiile și termenii de mai jos au următorul 

înțeles: 

- acces – posibilitatea de a pătrunde într-un anumit loc, folosind infrastructura rutieră publică a 

municipiului Arad; 

- parcare - loc public anume amenajat pentru staționarea (mai îndelungată) a autovehiculelor; 

- utilaje - unelte, aparate sau mașini necesare pentru efectuarea unor anumite lucrări sau 

transportul unor mărfuri, deplasabile sau nu prin tracțiune proprie; 

- autovehicul – definit conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002, privind 

circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- masă totală maximă autorizată - masa maximă a unui vehicul încărcat, declarată admisibilă în 

urma omologării de către autoritatea competentă, definita conform Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- domeniul public și domeniul privat al localității - definite conform Legii 213/1998, privind 

proprietatea publică și  regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare. 

- forță majoră - împrejurarea de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut, imprevizibilă 

și inevitabilă. Poate fi un fenomen natural sau un eveniment social. 

 

Art.2. Scopul propus prin prezentul regulament, în considerarea obiectului său, se realizează 

ținând cont de următoarele cerințe: 

a) asigurarea unui nivel ridicat de siguranță a traficului, 

b) asigurarea condițiilor de conservare și protejare a mediului natural, 

c) asigurarea condițiilor de conservare a zonelor protejate ale orașului, 

b) asigurarea administrării în condiții de eficiență și protejare a infrastructurii rutiere. 

 

 

CAP.II. REGLEMENTĂRI REFERITOARE LA REGIMUL DE ACCES  

Secțiunea I - Reguli comune privind accesul vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare 

de 3,5t 

Art.3. Vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t circulă în condițiile de 

autorizare și tarifare prevăzute în prezentul regulament. 

 

Art.4. Pentru ansamblul de vehicule cap tractor plus semiremorcă, masa totală maximă 

autorizată se calculează prin însumarea maseselor totale maxime autorizate ale tractorului și 

remorcii.  
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Art.5. (1) Prin grija administratorului drumului, interdicțiile și restricțiile stabilite prin prezentul 

regulament sunt semnalizate prin mijloace de semnalizare rutieră: indicatoare de reglementare, 

de interzicere sau restricție, care pot fi însoțite și de panouri cu semne adiționale conținând 

inscripții sau simboluri care le precizează, completează ori limitează semnificația sau, unde este 

cazul,  marcaje prin care se avertizează sau îndrumă participanții la trafic. 

           (2) Pentru drumurile publice aflate în administrarea Municipiului Arad, incluse în 

programe de modernizare a infrastructurii rutiere, se asigură trasee de deviere. Pentru traseele de 

deviere, serviciul de specialitate va solicita avizul Comisiei de sistematizare a circulației. 

Traseele de deviere avizate vor fi comunicate Serviciului Relații cu publicul. 

 

Art.6 Aprovizionarea piețelor este permisă doar în intervalele orare 06.00 – 07.00 și 17.00-

18.00, cu respectarea restricțiilor de tonaj stabilite pentru fiecare zonă (fără obligația de plată a 

tarifului).  

 

Art. 7 (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 7.00–15,00, iar sâmbăta între orele 

6.00 și 9.00, pe bază de autorizație de acces și plata tarifelor din anexa 2. 

 (2) Staționarea pe domeniul public a autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai 

mare de 3,5t (zona A) și 7,5 t (zona B), pentru încărcarea/ descărcarea acestora este permisă 

doar în zilele și intervalele orare stabilite la alin. (1) și art. 6. 

           (3) Nerespectarea intervalului orar stabilit pentru activitatea de încărcare/descărcare a 

autovehiculelor, care efectuează transport marfă, respectiv pentru aprovizionarea agenților 

economici, se sancționează cu amendă contravențională conform art. 22. 

 

Art.8. (1) Este interzisă staționarea pe domeniul public sau privat al municipiului Arad a tuturor 

categoriilor de autovehicule ce fac obiectul prezentei hotărâri. 

          (2)  Prin excepție de la regula instituită la alin. (1), în cazul autovehiculelor cu masa 

maximă autorizată mai mare de 3,5 t,  care efectuează transport de marfă, este permisă 

staționarea pe domeniul public, pentru încărcare - descărcare, în zilele și intervalul orar prevăzut 

la art. 6 și art. 7 alin. (1).  

 

Secțiunea a II-a – Accesul în zone cu restricții de tonaj 

Art.9. În Municipiul Arad sunt definite două zone de acces cu restricții de tonaj, astfel: 

a) Zona A - cuprinde străzile și tronsoanele prevăzute în Anexa 1 la Regulament; 

b) Zona B – cuprinde  străzile din municipiul Arad care nu fac parte din zona A, inclusiv 

traseele prevăzute în Anexa 3, lit. B, D1, E2, F, G. 

Art. 10. (1)  Vehiculele cu masa maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 t au acces liber 

atât în zona A cât și în zona B. 

(2) Accesul vehiculelor cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 t (exclusiv) și 7,5 t 

(inclusiv),  în zona B,  este permis cu plata tarifului prevăzut în anexa 2,  pe baza autorizației de 

acces emisă în condițiile reglementate de prezentul regulament sau a vignetelor. 

(3) Accesul vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t în zona A și mai mare de 

7,5t în zona B, este interzis, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 12 și art. 16. 
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Art. 11. Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri vehiculele aflate în 

misiune aparținând Ministerului Apărării Naționale,  Serviciilor de Ambulanță, Ministerului 

Justiției, Ministerului Administrației și Internelor, instituțiilor statului cu atribuții în securitatea 

și siguranța  națională, precum și cele care efectuează transporturi în situații de forță majoră. 

 

Art. 12. (1) Prin excepție de la prevederile art. 10, se eliberează autorizații de acces pentru 

autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t,  pentru  zona A și mai mare 

de 7,5 t pentru zona  B,  pentru următoarele categorii de vehicule: 

a) Cele aparținând societăților care prestează servicii publice de gospodărire comunală, 

salubritate, întreținere rețea de  transport public  și rețea de termoficare, având ca beneficiar 

Municipiul Arad - acces gratuit; 

b) Cele aparținând Municipiului Arad, destinate tractării/transportului autoturismelor 

avariate/abandonate, fără stăpân sau staționate neregulamentar - acces gratuit; 

c) Cele care efectuează transporturi în vederea desfășurării evenimentelor cultural-artistice 

organizate de Primăria Municipiului Arad sau instituțiile publice care funcționează sub 

autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad  și cele care efectuează transporturi de 

ajutoare umanitare și donații pentru instituții, asociații și ONG-uri cu sediul pe raza 

Municipiului Arad – acces gratuit. 

d) Cele destinate întreținerii rețelelor tehnico-edilitare și intervenției în caz de avarii la acestea, 

cu plata tarifelor din Anexa nr. 2; 

e) Cele destinate intervenției la liniile de cale ferată aparținând Companiei Naționale de Căi 

Ferate CFR S.A., cu plata tarifelor din Anexa nr. 2; 

f) Cele care efectuează transporturi de mobilă cu ocazia mutărilor sau amenajărilor de locuințe 

sau sedii aparținând persoanelor fizice sau  juridice, în baza documentelor de transport (aviz de 

însoțire a mărfii, CMR etc) sau a declarației pe proprie răspundere a transportatorului/ 

beneficiarului transportului  cu privire la marfa transportată, cu plata tarifelor din anexa 2 – 

acces pentru o zi. 

g) Cele care efectuează transporturi de carburanți/ butelii la stațiile de distribuție, pe baza 

declarațiilor administratorilor stațiilor respective, cu plata tarifelor din anexa 2.   

h) Cele care transportă materiale de construcții la domiciliul sau sediul beneficiarului, pe baza 

autorizației de construire, cu plata taxelor prevăzute în anexa 2 și cu respectarea traseului 

inscripționat pe autorizația de acces. În cazul lucrărilor de interes public sau al investițiilor de 

mare amploare, in condițiile prezentării contractelor de construire/furnizare/ prestări servicii 

transport pentru obiectivele respective se pot emite autorizații valabile pe perioada mai mare, cu 

plata cumulata a taxei de emitere – pe zile sau luni.  

i) Cele care transportă țiglă, lemne, pavele la domiciliul sau sediul persoanei fizice sau juridice 

beneficiare,  necondiționat de prezentarea unei  autorizații de construire, cu respectarea traseului 

inscripționat pe autorizația de acces și cu achitarea tarifelor din Anexa 2 – acces pentru o zi. 

j) Cele care aprovizionează cu marfă sau materii prime centrele comerciale sau agenții 

economici cu sediul sau puncte de lucru pe raza Municipiului Arad, în baza declarațiilor scrise 

ale centrului comercial sau agentului economic beneficiar al transportului sau cu prezentarea 

documentelor de transport: avize de însoțire a mărfii, CMR, facturi, cu achitarea taxelor din 

anexa 2 și respectarea traseului de urmat inscripționat pe autorizația de acces, precum și a 

orarului de aprovizionare.   

k) Cele care efectuează transporturi agabaritice sau de tonaj depășit și cele care transportă 

materiale periculoase, cu durata de acces limitată la o zi și cu achitarea taxei din anexa 2. După 
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emiterea autorizației, beneficiarul transportului va anunța în scris Poliția Locală asupra datei și 

traseului aprobat, pentru însoțirea autovehiculului și dirijarea circulației pe traseu.   

l) Cele aparținând agenților economici cu sediul în zona B, în vederea deplasării de la sediu la 

centura orașului, cu plata taxelor din anexa 2 si cu respectarea  traseului menționat pe 

autorizație. 

m) Cele care se deplasează la un service auto sau pentru a efectua inspecția tehnică, cu plata 

tarifului de acces și respectarea traseului inscripționat pe autorizație – acces pentru o zi. 

n) Vehicule lente, care nu au acces pe autostradă, conform reglementărilor legale  – acces pentru 

o zi, gratuit.   

o) Cele care efectuează transport de oxigen la sediile secțiilor Spitalului Clinic Județean de 

Urgență Arad, cu plata tarifelor din anexa 2 – acces pentru o zi. 

(2) În vederea protejării infrastructurii rutiere a Municipiului Arad, traseul de urmat inscripționat 

pe autorizația de acces va fi stabilit ținând cont de distanța cea mai mică față de centura 

municipiului.  

 

 

Secțiunea a III-a  - Traficul de tranzit și transportul de mărfuri cu destinația Municipiul Arad 

Art.13. (1) Pentru traficul de tranzit, pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată 

mai mare de 3,5 t, se asigură traseul prevăzut în Anexa nr. 3, litera A. 

(2) Pe traseul prevăzut la alin. (1) autovehiculele aflate în tranzit circulă fără autorizație de acces 

și fără obligația plății vreunui tarif. 

(3) Vehiculele al căror acces este interzis pe centura ocolitoare a Municipiului Arad (tractoare și 

utilaje agricole, alte vehicule a căror viteză maximă este limitată la  50 km/h) vor putea tranzita 

Municipiul Arad pe baza de autorizație de acces, cu valabilitate de o zi, și respectarea traseului 

inscripționat pe autorizație – acces gratuit.  

 

Art. 14.(1) Pentru accesul în zonele industriale din Municipiul Arad se asigură traseele din 

Anexa 3, lit. B – H. 

(2) Pe traseele prevăzute în Anexa 3 lit. C, D2, E1 și H, autovehiculele cu masa totală maximă 

autorizată mai mare de 3,5 t au acces gratuit.  

(3) Pe traseele prevăzute în Anexa 3 lit. B, D1, E2, F și G, autovehiculele cu masa totală 

maximă autorizată mai mare de 3,5 t au acces pe bază de vignetă achiziționată în condițiile art. 

15 sau pe bază de autorizație de acces emisă în condițiile prezentului Regulament. 

 

Art.15 (1) Municipiul Arad emite vignete de acces, cu valabilitate de 24 h și cu valoare 

nominală de 50 lei/buc, care se pot achiziționa de la sediul Primăriei Municipiului Arad sau de 

la stațiile de distribuție a carburanților ale partenerilor care au încheiat protocol de colaborare cu 

Municipiul Arad. 

(2) Vignetele asigură accesul autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t și 

mai mică sau egală cu 7,5 t, în toată zona B a municipiului Arad și a celor cu masa maximă 

autorizată mai mare de 7,5 t doar pe trasele stabilite în Anexa 3, literele B - H. 

    

Art. 16. (1) Punerea în vânzare a vignetelor prin stațiile de distribuție carburanți se asigură în 

baza unui protocol de colaborare încheiat între deținătorii acestora și Municipiul  Arad, conform 

modelului din Anexa nr. 6. 
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     (2) Partenerii, deținători ai stațiilor de distribuție carburanți, care acceptă punerea în vânzare 

a vignetelor de acces, au dreptul de a încasa 5% din contravaloarea acestora, după  vânzare.  

     

 

CAP. III PROCEDURA DE AUTORIZARE 

Art. 17 (1) Autorizația de acces se emite de către Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relații 

cu publicul. 

(2) Modelul autorizației de acces este prevăzut în Anexa 5. 

(3) Autorizațiile cu valabilitatea de o zi se eliberează solicitanților pe loc, cu respectarea 

condițiilor de autorizare prevăzute în prezenta hotărâre. 

(4) Autorizațiile cu valabilitate de o lună, emise pentru situațiile prevăzute la  art. 12, se 

eliberează în termen de maximum 10 zile de la data depunerii cererii. 

(5) În cazul în care beneficiarul solicită modificarea sau anularea unei autorizații de acces emisă, 

această operațiune se poate efectua doar înainte ca autorizația să intre în perioada de valabilitate 

pentru care a fost emisă inițial. 

(6) Taxa pentru emiterea autorizației de acces poate fi achitată, în numerar, la casieria din cadrul 

Primăriei Municipiului Arad sau prin virament în contul  RO79TREZ02121160203XXXXX, 

deschis la Trezoreria Municipiului Arad. La  ridicarea autorizației se va depune dovada achitării 

taxei de emitere a acesteia. 

 

Art.18.(1) Cererile, conform modelului aprobat în Anexa 4,  se pun la dispoziția solicitanților de  

către Serviciul Relații cu publicul, sau se pot descărca de pe site-ul instituției. 

(2) Cererile, însoțite de documentele justificative precizate in formular, se pot depune direct la 

Serviciul Relații cu publicul sau se pot transmite prin posta, fax sau email - la adresa 

autorizatiiacces@primariaarad.ro.  

(3) Cererile care au ca obiect emiterea autorizațiilor de acces pentru ziua curentă, trebuie 

depuse/ transmise emitentului până la finalizarea programului de lucru, pentru a putea fi operate. 

Cererile transmise pe fax sau pe email, după finalizarea programului de lucru din ziua pentru 

care se solicită autorizația de acces nu vor fi luate în considerare.  

 

Art. 19. (1) Autorizațiile de acces în zonele cu restricții de tonaj se pot obține și achita online, 

pe site-ul instituției, www.primariaarad.ro, în următoarele situații: 

a) autovehicule cu masa totală maxima autorizată cuprinsă între 3,5 t (exclusiv) și 7,5 t 

(inclusiv) – acces în toată zona B; 

b) autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t – acces exclusiv pe traseele 

prevăzute în Anexa A – lit. B, D1, E2, F, G; 

c) autovehicule aflate în situațiile prevăzute la art. 12, în cazul în care cererea se formulează și  

transportul se efectuează în afara programului de lucru al Serviciului Relații cu publicul – acces 

pentru o zi. În acest caz se interzice accesul în zona A, iar traseul urmat de transportator va fi 

stabilit ținând cont de intrarea de pe Centura municipiului cea mai apropiată de locul descărcării.  

(2) Dovada autorizării și a achitării tarifului se face prin prezentarea documentelor  listate din 

sistem. 

(3) În lipsa dovezilor listate din sistem, agenții constatatori împuterniciți ai primarului vor face 

verificările necesare în baza de date cuprinzând autorizațiile de acces emise online, accesibilă 

prin Dispeceratul Poliției Locale și Serviciul Relații cu publicul. 

(4) Comisionul datorat pentru procesarea plăților online se va achita din bugetul local. 
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Art.20. (1) Autorizațiile de acces au, de regulă,  valabilitate de o lună sau o zi.  

(2) Se pot emite autorizații și pentru mai multe zile sau luni, cu plata tarifului cumulat pentru 

fiecare zi, respectiv  lună.  

(3) Pentru autorizațiile de acces emise pentru un an (12 luni), taxa cumulată datorată se reduce 

cu 5%. 

 

Art. 21. (1) Conducătorii vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t au obligația 

de a afișa la loc vizibil autorizația de acces, de regulă în original - în cazul autorizațiilor de acces 

eliberate de Serviciul Relații cu publicul sau emise on-line. 

          (2) În cazul autorizațiilor cu valabilitate de o zi, care se transmit beneficiarilor pe e-mail 

sau fax, se acceptă  prezentarea  autorizației scanată și tipărită. 

 

CAP. IV  SANCȚIUNI 

Art. 22. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă următoarele fapte: 

a) Nerespectarea intervalului orar stabilit pentru activitatea de aprovizionare a piețelor și/sau a 

centrelor comerciale/ agenților economici, cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei; 

b) Nerespectarea traseului inscripționat pe autorizația de acces și/sau a zonei pentru care a fost 

emisă, cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei; 

c) Nerespectarea prevederilor art.8, cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei. 

 

Art. 23. Contravențiile se constată și sancțiunile se aplică de către agenții constatatori 

împuterniciți ai primarului și ai Poliției Locale Arad. 

 

Art. 24. (1) Contravenienții beneficiază de posibilitatea achitării a jumătate din minimul 

amenzii, în termen de 48 de ore de la comunicarea procesului-verbal de contravenție. 

(2) Împotriva procesului-verbal de contravenție se poate depune plângere la sediul Judecătoriei 

Arad, în condițiile legii,  în termen de 15 zile de la înmânare/comunicare, aplicându-se în acest 

sens prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 25. Amenzile se plătesc la casieriile Municipiului Arad sau în contul  

RO26TREZ02121A350102XXXX deschis la Trezoria Muncipiului Arad. 

 

Art. 26. Modelul procesului verbal de contravenție este cel aprobat prin Hotărârea nr. 70/2007 

privind adoptarea unui model unic de proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor 

prevăzute în hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad. 

 

CAP.V. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

Art. 27. Pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri, Serviciul Întreținere și Reparații Căi de 

Comunicații din cadrul Primăriei Municipiului Arad va întreprinde demersurile necesare pentru 

semnalizarea corespunzătoare a interdicțiilor și restricțiilor reglementate. 

 

Art. 28. (1) Autorizațiile de acces valabile la data aprobării prezentului regulament își mențin 

valabilitatea pentru perioada pentru care au fost emise. 
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(2) Vignetele aflate în stoc la data aprobării prezentului Regulament sunt valabile până la 

epuizarea stocurilor existente. 

(3)  Protocoalele de colaborare încheiate în vederea vânzării vignetelor prin stațiile de distribuție 

carburanți, valabile la data aprobării prezentului regulament, își mențin valabilitatea.
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Anexa 1  

 

         

Zonarea municipiului 

 

Zona A cuprinde străzile:  

- B-dul Revoluției – pe tronsonul cuprins între Strada Peneș Curcanul și Teatru de Stat Arad, 

Tribunul Dobra, Grigore Alexandrescu- tronsonul cuprins între P-ța A. Iancu și intersecția cu 

str. Cozia, Ghe. Barițiu , Mețianu, V. Goldiș, M. Eminescu- tronson cuprins între intersecția str. 

Șt. Cicio Pop și B-dul Revoluției, L. Blaga, V. Alecsandri, Horia, Cloșca, Crișan, , M. Stănescu, 

Andrei Mureșanu, T. Vladimirescu, Ghe. Popa de Teiuș, Elena Ghiba Birta, Iustin Marșieu, 

Barabas Bella, Ștefan Augustin Doinaș Corneliu Coposu - tronsonul cuprins între intersecția cu 

strada Șt. A. Doinaș și Piața Podgoria, P-ța Podgoria, strada Peneș Curcanul – tronsonul cuprins 

între intersecția cu B dul Revoluției și intersecția cu strada Bihorului, B-dul Iuliu Maniu, pasajul 

rutier Micălaca, Bihorului, pasajul rutier Grădiște, Traian Moșoiu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu 

Russo, Carol Davilla, I. C. Brătianu, Andreescu, Nicolae Grigorescu, P-ța Luther, Str. Blajului, 

Romul Veliciu (Parâng), Xenopol, 1 Decembrie 1918, Aviator Georgescu, Unirii, N. Bălcescu, 

Romulus Cărpinișan , Mozart, Dacilor – de la intersecția cu str. Ghe. Lazăr până la intersecția cu 

str. Paris, B-dul Decebal, Gheorghe Lazăr, B-dul Dragalina, V. Milea, Splaiul Praporgescu, 

Sebeșului, P-ța M. Viteazul, P-ța Catedralei, Ioan Alexandru, P-ța Acad. Caius Iacob, Mărțișor, 

O. Ghibu, Neculce Plugarilor, Aleea Răsăritului, P-ța Sporturilor, Aleea Călimănești, M. 

Olinescu, Calea Radnei – tronsonul cuprins între pasajul rutier Micălaca și strada Renașterii, 

Dosoftei, Lermontov, Liliac, Viorelelor, Maximilian, Fabius, Crinului, Adrian, Bujor, Lalelelor, 

Luncii, Cerbului, Poiana, Zefir, Argeș, I. Toader, Severin, Caius Lepa, Bârzava, Imașului, 

Zorelelor, Abrud – pe tronsonul cuprins între strada Imașului și strada Renașterii, Prieteniei, 

Miorița, Simion Popa, Milova, Aleea Cenad, Pășunii, Gherghinei, Busuioc, Fluierului, Săvârșin, 

Simfoniei, P-ța Soarelui, Vrancei – pe tronsonul cuprins între strada Pășunii și strada Renașterii, 

Stânjenel – pe tronsonul cuprins între strada Pășunii și strada Renașterii, Alba Iulia, Zalău, 

Sighișoara, Nucet, Batiștei, Felix, Tușnad, Aleea Borsec, Beiuș, Vaslui, Frăției – tronsonul 

cuprins între strada Felix și strada Renașterii, Dreptății – tronsonul cuprins între strada Felix și 

strada Renașterii, Ciobanului – tronsonul cuprins între strada Beiuș și strada Renașterii, Marginii 

– tronsonul cuprins între strada Vaslui și strada Renașterii. 

- Tronsonul cuprins între Calea Romanilor până la Podul Traian, Splaiul Toth Sandor și str. 

Paris; 

- Tronsonul cuprins între Bulevardul Nicolae Titulescu, Podul rutier spre Subcetate, Splaiul gen 

Gh.  Magheru până la viaduct Micălaca (Biserica Maranata); 

- Cartierul Subcetate, Tronsonul  cuprins între str. Cetății, str. Eugen Popa, legătura rutieră 

dintre Cartierele Aradul Nou și Micălaca, inclusiv  str. Diogene. 

 

 

 

Zona B cuprinde  străzile din municipiul Arad care nu fac parte din zona A, inclusiv traseele 

prevăzute în Anexa 3 – lit. B, D1, E2, F și G 
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Anexa 2 

  
Tarife pentru obținerea autorizației de acces, în funcție de zonă și de masa maximă 

autorizată a vehiculului: 

 

Masa totală maximă autorizată 

Zona 

A B 

Traseele prevăzute în 

Anexa 3, lit. B, D1, 

E2, F, G,  

3,5 t (exclusiv) – 7,5 t (inclusiv) 
50 lei /zi 

200 lei /lună 

50 lei /zi 

200 lei /lună 

50 lei/zi 

200 lei / lună 
7,5 t(exclusiv)  - 20 t (inclusiv) 

100 lei /zi 

600 lei /lună 

100 lei /zi 

400 lei /lună 

20 t(exclusiv)  – 40 t (inclusiv) 
150 lei /zi 

800 lei /lună 

120 lei /zi 

600 lei /lună 

Peste 40 t  200 lei /zi 200 lei /zi 

 

50 lei/zi 
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Anexa 3 – trasee de tranzit și trasee de urmat pentru accesul în zonele industriale, pentru 

autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t 

 

A .Traseul de tranzit pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t: 

DJ 682 – Strada Steagului – strada Flacăra – strada Nicolaus Lenau – strada Ștefan cel 

Mare – calea Timișorii – strada Ogorului – Centura ocolitoare – strada Ștefan Tenețchi  - 

strada Tribunul Corcheș - strada Ovidiu – DN 7.; 

 

B.Traseul de urmat spre și dinspre aeroport se stabilește pe următorul traseu: 

- Centură ocolitoare (By PASS) - Aleea Aeroportului – Calea Bodrogului – strada Pădurii 

– strada Cocorilor și retur; 

 

C. Traseul spre zona industrială situată pe strada Meșterul Manole: 

- Centura de Nord a Municipiului Arad - C.A.Vlaicu – strada Meșterul Manole și retur – 

acces gratuit;  

 

D.Traseul de urmat spre zona industrială situată pe strada Câmpul Liniștii pentru vehiculele 

cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 to este : 

D1- Centura de Nord a Municipiului Arad – strada Poetului – strada Câmpul Liniștii  și 

retur; 

D2 - Centura de Nord a Municipiului Arad –  strada Câmpul Liniștii  și retur – acces 

gratuit; 

 

Dupa darea in folosinta a traseului prevazut la lit. D2, accesul pe str. Cimpul Linistii se va face 

exclusiv pe acesta. Pe traseul D1 nu va mai fi permis accesul în baza vignetelor. 

 

E.Traseul de urmat spre zona industrială situată pe strada 6 Vănători: 

E1. Centura Nord a Municipiului Arad – Calea 6 Vânători nr. 51 ( SC Feroneria SA) și 

retur – acces gratuit 

E2. Calea 6 Vânători nr. 51 ( SC Feroneria SA) – Calea Aurel Vlaicu – Piața Gării  și retur 

  

F. Traseul de urmat spre zona industrială situată pe strada Grădina Poștei- cartier Grădiște: 

-Centura de Nord –Calea Zimandului-Petru Rareș-strada I.B.Deleanu- strada Orient-

Cometei - strada Grădina Poștei și retur; 

 

G. Traseul de urmat spre zona industrială situată pe strada Grădina Poștei – cartier 

Micălaca: 

- Centura de Nord a Municipiului Arad – Calea Radnei – strada Prutului – strada Lipovei 

– strada Păstorului – strada Grădina Poștei și retur; 

 

H.Traseul de urmat spre zona industrială situată pe strada Muncii – acces gratuit 

- strada Ștefan cel Mare – strada Muncii și retur; 

- strada Ștefan cel Mare – strada Bicaz și retur. 
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Anexa 4  

 

 

 

 

Model formular tip – Cerere obținere autorizație de acces 

 

Către 

 

Primăria Municipiului Arad 

 

 

Subsemnatul _____________________________________, reprezentant al                                                                                                                                                                             

______________________________________________________, cu sediul /domiciliul în loc. 

____________________ str. ____________________________, nr._____, 

tel._______________, 

prin prezenta, solicit eliberarea unei autorizații de acces pentru zona________, pentru 

următoarele autovehicule: 

1. ________________ masa max. autorizată _______ t, pentru perioada   

______________________ 

2. ________________ masa max. autorizată _______ t, pentru perioada   

______________________ 

3. ________________ masa max. autorizată _______ t, pentru perioada    

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

La prezenta cerere anexez : 

o Certificatul (certificatele) de înmatriculare vehicul (copie) 

o Actulde de identitate al depunătorului cererii (copie) 

o Autorizația de construire (copie) 

o Contractul de lucrări/Comanda de lucrări (copie) 

o Comandă de transport/ CMR/ aviz de expediție/  factură/contract de furnizare a mărfii 

 

Detalii despre transport: 

o Tipul mărfii transportate: 

o Punct de plecare:  

o Destinația cursei: 

 

Data __________                                                                        Numele și prenumele 

_________________          Semnătura ___________________________ 
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Anexa 5  

 

 

 

 

 

Model autorizație 

 

 

 

 
 

 

 

Pentru autovehiculul aparținând:  

 

Nr.: 

 

Cu număr de înmatriculare: 

 

Valabilă pentru zona: 

 

Între orele: 

 

Pentru perioada: 

 

Observații/Traseu: 

 

Eliberat de : (nume/prenume) 

 

Data :                        Ora : 

 

Valabil doar însoțit de dovada plații 
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Anexa 6  

 

PROTOCOL  DE COLABORARE 

 

Încheiat  între: 

  Municipiul Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției nr.75, reprezentat prin Primar - Dl. Gheorghe 

Falcă,  în calitate de Beneficiar, și 

_____________________ cu sediul în __________________________________, înregistrată la 

Registrul Comerțului sub nr. ________________, cod unic de înregistrare _______________, 

reprezentată prin ___________________________________, în calitate de Partener, 

Având ca obiect vânzarea vignetelor de acces în municipiul Arad, în temeiul 

prevederilor 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. _____/ _____________ a Consiliului Local al Municipiului Arad (numit în 

continuare Regulament), prin următoarele puncte de lucru din Municipiul Arad, reprezentând stații 

de distribuție carburanți: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Cap.I. Drepturile și obligațiile beneficiarului 

1. Municipiul Arad va preda către agenții care operează punctele de lucru menționate mai sus, pe 

bază de proces - verbal de predare - primire, vignetele necesare accesului autovehiculelor cu masa 

maximă admisă mai mare de 3,5 t,  în municipiul Arad, conform prevederilor Regulamentului. 

2. În procesul-verbal de predare-primire a vignetelor se va specifica seria și numărul vignetelor 

care fac obiectul acestuia, precum și numărul de bucăți. 

3. Municipiul Arad, prin personalul de specialitate, va verifica lunar  concordanța dintre numărul 

de vignete vândute în luna anterioară verificării și sumele virate în contul 

_________________________, deschis la Trezoreria Muncipiului Arad.     

4. Municipiul Arad va emite factură fiscală pentru sumele virate de către __________________, în 

contul precizat la pct. 4, în termen de 5 zile de la data emiterii extrasului de cont pentru sumele 

virate. 

5. Municipiul Arad va achita, lunar, către Partener, suma reprezentând 5% din valoarea vignetelor 

vândute de acesta în luna anterioară emiterii facturii fiscale. 

6. Decontarea facturilor fiscale emise de către Partener, în vederea încasării comisionului în 

cuantum de 5% din valoarea vignetelor vândute se face în conformitate cu prevederile OUG nr. 

34/2009 și ale Ordinului nr. 2281/2009 al Ministerului Finanțelor publice, cu modificările și 

completările ulterioare.                              

 

Cap. II Obligațiile și drepturile partenerului                                  

1. Partenerul va prelua, prin persoanele desemnate, pe bază de proces-verbal de predare – primire 

vignete de acces al autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t în 

municipiul Arad, conform prevederilor Regulamentului . 

2. Partenerul va comercializa vignetele prin Agenții care operează stațiile de distribuție carburanți, 

la prețul nominal înscris pe acestea. 

3. Partenerul va lua toate măsurile necesare ca lucrătorii să marcheze cu pixul (sau să perforeze 

vigneta) ziua și luna pentru care au fost vândute și să elibereze bon fiscal, atașat prin capsare 

vignetei aferente. 

4. Partenerul va vira lunar în contul ________________________________ , până la data de 10 a 

lunii, sumele încasate în luna precedentă din vânzarea vignetelor. Pe ordinul de plată prin care se 

face viramentul se va menționa faptul că sumele provin din vânzarea vignetelor și perioada în care 
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au fost încasate aceste sume. Valoarea vignetelor este considerată tarif și decontarea se face 

integral. 

5. Partenerul răpunde material prin suportarea integrală a contravalorii vignetelor pierdute sau 

distruse. 

6. Partenerul răspunde pentru corectitudinea vânzării, respectiv a marcării (perforării) vignetelor și 

a eliberării bonurilor fiscale pentru acestea. 

7. Partenerul va permite verificarea de către personalul de specialitate al beneficiarului a stocului 

de vignete de la punctele de lucru. 

8. Partenerul va notifica beneficiarul, cu cel puțin 48 de ore înainte, situațiile în care stocul de 

vignete este aproape de epuizare și va solicita completarea acestuia. 

9. Partenerul  are dreptul de a încasa contravaloarea unui procent de 5% din valoarea tarifului 

încasat pentru fiecare vignetă vândută și va emite factură fiscală pentru sumele respective. 

10. Partenerul va întocmi și va transmite beneficiarului, lunar, odată cu factura fiscală, un borderou 

care să cuprindă situația vânzărilor de vignete, respectiv seria vignetelor vândute, numărul de 

înmatriculare a autovehiculului și suma corespunzătoare încasată. 

 

Cap. III Publicitatea.  

Publicitatea pentru comercializarea vignetelor intră în sarcina  Municipiului Arad. În acest scop,  

Municipiul Arad  va asigura elemente aplicabile pe totemurile stațiilor de carburanți, afișe, alte 

forme de publicitate vizuală, în vederea informării participanților la trafic asupra prevederilor 

Regulamentului și a faptului că vignetele pot fi cumpărate de la stațiile de distribuție respective.  

 

Cap. IV Durata Protocolului de colaborare 

Prezentul PROTOCOL DE COLABORARE intră în vigoare de la data de ___________ și are o 

durata de valabilitate de 12 luni calendaristice. 

Dacă la expirarea perioadei de valabilitate a prezentului PROTOCOL niciuna din cele două părți  

nu își exprimă dorința de a renunța sau de a modifica obligațiile ce le revin, durata de valabilitate 

se prelungește,  de drept, cu perioade consecutive de câte 12 luni. 

Prezentul PROTOCOL s-a încheiat azi ___________, în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru 

Partener și două pentru Beneficiar. 

 

 

 

BENEFICIAR PARTENER 
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PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

Nr. 68.449/03.11.2015 

 

 

 

 

Primarul Municipiului Arad, 

 

 

 

 În temeiul prevederilor articolului 46 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice 

Locale și ale art.37 (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al 

Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 275/13.07.2004, îmi exprim inițiativa de 

promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: 

 „Regulament 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 

 

 

 

 În anul 2012, prin Hotărârea nr. 141, Consiliul Local al Municipiului Arad 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. Necesitatea actualizării acestui 

Regulament, în considerarea obiectului său, derivă din obligativitatea atingerii următoarelor 

obiective: asigurarea unui nivel ridicat de siguranță a traficului, asigurarea condițiilor de 

conservare și protejare a mediului natural,  asigurarea condițiilor de conservare a zonelor 

protejate ale orașului, asigurarea administrării în condiții de eficiență și protejare a infrastructurii 

rutiere. 

Prin actualizarea Regulamentului venim în întâmpinarea societăților comerciale care au 

ca obiect de activitate efectuarea transportului de mărfuri prin oferirea posibilității achiziționării 

online a autorizațiilor de acces. 

De asemenea, răspundem și solicitărilor cetățenilor cu privire la disconfortul cauzat de 

autovehiculele care realizează aprovizionarea agenților economici, prin modificarea orarului de 

aprovizionare a acestora.  

 Având în vedere cele prezentate mai sus consider oportună actualizarea 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. 

 

 

 

 

P R I M A R 

Gheorghe Falcă 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECȚIA COMUNICARE – Serviciul Relații cu publicul 

DIRECȚIA TEHNICĂ - Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre 

Nr. 40965/14.06.2016 

 

R A P O R T 

al serviciului de specialitate 

 

Referitor la: versiunea actualizată  a 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, conform modificărilor solicitate de societatea civilă pe parcursul derulării 

procedurii de transparență decizională 

Obiect: Promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 

accesul și circulația utilajelor și a autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată 

mai mare de 3,5t în municipiul Arad 

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea 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, înregistrat cu nr. 34/2015 a parcurs procedurile de transparența decizională în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată. 

În acest fel s-a dat posibilitatea societății civile să formuleze opinii, propuneri și 

recomandări cu privire la proiectul de hotărâre în cauză. De asemenea, a fost organizată și o 

dezbatere publică, care s-a bucurat de o largă participare.  

La finalizarea procedurii de transparență a fost încheiat raportul de transparență nr. ad. 

11014/2016, care include atât propunerile formulate de participanți în cadrul dezbaterii publice, 

cât și propuneri depuse la registratura instituției. În ultima coloană a raportului au fost 

consemnate punctele de vedere ale serviciilor de specialitate, cu menționarea oportunității 

preluării sau nepreluării propunerilor. În cazul în care s-a propus preluarea propunerilor, s-a 

precizat modalitatea concretă în care acestea vor fi inserate în textul Regulamentului.    

Având în vedere aspectele menționate mai sus, propunem prezentarea spre aprobarea 

Consiliului Local al Municipiului Arad a 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 forma prezentată în anexa la prezentul raport – variantă actualizată cu 

propunerile societății civile. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Elena PORTARU 

ȘEF SERVICIU, 

Irina ȘTERȚL 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Eliza BARBURA 

 

ȘEF SERVICIU, 

Mihaela IONESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECȚIA COMUNICARE – Serviciul Relații cu publicul 

DIRECȚIA TEHNICĂ - Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre 

Nr. 68.452/03.11.2015 

 

 

R A P O R T 

al serviciului de specialitate 

 

 

 

Referitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr. 68.449/03.11.2015  a Primarului 

Municipiului Arad; 

Obiect: Promovarea unui proiectului de hotărâre privind aprobarea 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. Considerații tehnice  

 Prin Hotărârea nr. 141/2012 a Consiliul 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. 

 Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii de mai sus, aplicarea Regulamentului, în 

ceea ce privește emiterea autorizațiilor de acces a fost atribuită Serviciului Relații cu publicul. 

Din analiza problemelor ridicate de transportatori s-a desprins necesitatea oferirii posibilității 

achiziționării online a autorizațiilor, mai ales pentru traseele de acces în zonele industriale de pe 

raza Municipiului Arad, precum și pentru transporturile efectuate în afara programului de lucru 

al compartimentului de specialitate. 

 Prin modificările aduse Regulamentului dorim să venim în sprijinul cetățenilor care și-au 

manifestat nemulțumirea în legătură cu programul de aprovizionare a agenților economici, prin 

stabilirea unui program care să respecte atât necesitățile agenților comerciali, dar să asigurare și  

confortul cetățenilor.  

 De asemenea, în vederea protejării infrastructurii rutiere a municipiului Arad, 

considerăm oportun ca stabilirea tarifelor pentru autorizațiile de acces pentru cele două zone să 

se facă în funcție de masa totală maximă autorizată. 

 

2. Considerații juridice 

- Hotărârea nr. 141/2012 a Consiliul 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; 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002,  privind circulația pe 

drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de 

aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, 

cu modificările și completările ulterioare; 
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Având în vedere aspectele menționate mai sus, considerăm necesară și oportună adoptarea 

unei hotărâri pentru aprobarea 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 forma prezentată în anexa la proiectul de hotărâre. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Eliza BARBURA 

ȘEF SERVICIU, 

Mihaela IONESCU 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Elena PORTARU 

ȘEF SERVICIU, 

Irina ȘTERȚL 

 

 

 

 


