
 
 
 
 
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  nr. 592  

din 8 noiembrie 2022 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad 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,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

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

aprobare înregistrat cu nr. 82933/26.10.2022, 

Analizând raportul comun de specialitate nr. 82935/26.10.2022 al Serviciului Relații cu 

publicul și asociații de proprietari din cadrul Direcției  Comunicare și al Serviciului Întreținere și 

reparații căi de comunicații terestre din cadrul Direcției Edilitare, 

Conform prevederilor art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, privind regimul 

drumurilor, aprobată cu modificările prin Legea nr. 82/1998, republicată, 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,  

 Luând în considerare Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 118/2017, 

201/2017, 221/2018 şi 462/2018 privind modificarea Hotărârii nr. 303/2016 pentru aprobarea 

Regulamentului de acces şi circulaţia utilajelor şi a autovehiculelor de transport marfă cu masa 

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

 Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Arad, 

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru şi 1 consilier nu a participat 

la vot (20 consilieri prezenți din totalul de 23), 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. g), lit. m), alin (14), 

art. 139 alin. (1), alin. (3) și  ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E: 

  

Art. I.  Hotărârea nr. 303/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad, cu modificările 

și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 

118/2017, nr. 201/2017, nr. 221/2018 și nr. 462/2018, se modifică şi se completează astfel: 

La Anexa 2 a Regulamentului 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, se adaugă un rând pentru tarife lunare, urmând ca nr.crt. 4 să aibă următorul conținut: 



 

Nr. 

Crt. 

Masa totală maximă 

autorizată 

Zona 

A B Traseele cu plată 

prevăzute în Anexa 3 

4 Peste 40 t 200 lei/zi 

1000 lei/ lună 

200 lei/zi 

800 lei/ lună 

50 lei/zi 

400 lei/lună 

 

 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 

aparatul de specialitate, Direcţia Generală Poliţia Locală Arad, agenţii constatatori împuterniciţi 

ai primarului şi se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală. 

 
 
 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

Cosmin BURUC Contrasemnează pentru legalitate 

 p. SECRETAR GENERAL 

 Sorin CONTRAŞ 
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1 ex. Serviciul Relații cu publicul și asociații de proprietari 
1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 

1 ex. Dosar şedinţã CLMA 8.11.2022                                                                                                                                       Cod PMA-S4-02          

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

P R O I E C T  

Nr. 561/28.10.2022 

Avizat, 

SECRETAR GENERAL 

Lilioara Stepanescu 

H O T Ă R Â R E A nr. ____ 

Din _______________ 2022 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad 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,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

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

aprobare înregistrat cu nr. 82933/26.10.2022, 

Analizând raportul comun de specialitate nr. 82935/26.10.2022 al Serviciului Relații cu 

publicul și asociații de proprietari din cadrul Direcției  Comunicare și al Serviciului Întreținere și 

reparații căi de comunicații terestre din cadrul Direcției Edilitare, 

Conform prevederilor art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, privind regimul 

drumurilor, aprobată cu modificările prin Legea nr. 82/1998, republicată, 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,  

 Luând în considerare Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 118/2017, 

201/2017, 221/2018 şi 462/2018 privind modificarea Hotărârii nr. 303/2016 pentru aprobarea 

Regulamentului de acces şi circulaţia utilajelor şi a autovehiculelor de transport marfă cu masa 

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

 Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Arad, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. g), lit. m), alin (14), 

art. 139 alin. (1), alin. (3) și  ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E: 

  

Art. I.  Hotărârea nr. 303/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad, cu modificările 

și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 

118/2017, nr. 201/2017, nr. 221/2018 și nr. 462/2018, se modifică şi se completează astfel: 

La Anexa 2 a Regulamentului 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, se adaugă un rând pentru tarife lunare, urmând ca nr.crt. 4 să aibă următorul conținut: 

 

Nr. 

Crt. 

Masa totală maximă 

autorizată 

Zona 

A B Traseele cu plată 

prevăzute în Anexa 3 

4 Peste 40 t 200 lei/zi 

1000 lei/ lună 

200 lei/zi 

800 lei/ lună 

50 lei/zi 

400 lei/lună 

 

 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 

aparatul de specialitate, Direcţia Generală Poliţia Locală Arad, agenţii constatatori împuterniciţi 

ai primarului şi se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD                 

Nr. 82933 /26.10.2022 

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre, cu următorul 

obiect: aprobarea modificării Regulamentului 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, 201/2017, 

221/2018 și 462/2018, în susținerea căruia formulez următorul 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

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, a fost aprobat prin  

Hotărârea nr. 303/30.09.2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad, și a fost modificat 

succesiv, prin Hotărârile nr. 118/2017, 201/2017, 221/2018 și 462/2018. În cei peste 6 ani care 

au trecut de la adoptarea Regulamentului s-a constatat necesitatea suplimentării categoriilor de 

autovehicule, respectiv a tarifelor de acces, având în vedere că niciuna din modificările 

anterioare nu a vizat aceste prevederi.  

Ca urmare, propun introducerea unui tarif lunar pentru autovehiculele cu masa maximă 

autorizată mai mare de 40 t, cu menținerea tarifelor existente pentru celelalte categorii, conform 

Anexei la proiectul de hotărâre.  

 

 

 

PRIMAR 

CĂLIN BIBARŢ 

 

 

 

 

 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECŢIA COMUNICARE- Serviciul Relații cu publicul și asociații de proprietari 

DIRECȚIA EDILITARĂ - Serviciul Întreținere și reparații căi de comunicații terestre 

Nr. 82935 / 26.10.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

 

Referitor la:  proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Arad, de modificare a  

Regulamentului 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 

 

Consideraţii generale: 

 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,  201/2017, 221/2018 și 462/2018.  

 Executanții lucrărilor de investiții de anvergură din oraș utilizează autovehicule moderne, 

majoritatea cu masa totală maximă autorizată mai mare de 40 t. Deși inițial pentru acest tip de 

autovehicule a fost stabilit doar un tarif de acces zilnic, s-a constatat necesitatea acordării de 

autorizații lunare, cererea fiind în număr foarte mare. Din acest motiv, apreciem că aprobarea 

proiectului de hotărâre se poate face în condiţiile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003.   

   

 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 modificarea Anexei 2 a 



Regulamentului 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, 201/2017, 221/2018 și 462/2018, prin adăugarea 

unui rând pentru tarife lunare, urmând ca nr.crt. 4 să aibă următorul conținut: 

 

Nr. 

Crt. 

Masa totală maximă 

autorizată 

Zona 

A B Traseele cu plată 

prevăzute în Anexa 3 

4 Peste 40 t 200 lei/zi 

1000 lei/ lună 

200 lei/zi 

800 lei/ lună 

50 lei/zi 

400 lei/lună 

  

 

 

  

DIRECTOR EXECUTIV, 

Claudia Macra 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Liliana Florea 

 

 

 

 

ȘEF SERVICIU, 

Eliza BARBURA 

ȘEF SERVICIU, 

Ovidiu Găină 

 

 

 

 

 

 

 

Viză Juridică, 

Numele și prenumele ___________________ 

 

Semnătura ___________________________ 


