
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A  nr. 118 

din 13 aprilie 2017 
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 
 

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

 motive înregistrată cu nr. 23.589 din  10.04.2017, 
Analizând raportul de specialitate nr. 1721/15.03.2017 al Poliţiei Locale Arad, raportul 

nr. 18930/23.03.2017 al Direcţiei Tehnice şi raportul nr. 23.860/10.04.2017 al Direcţiei 

Comunicare, 
În considerarea avizului favorabil al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Arad, exprimat 

prin adresa nr. 192231/11.04.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 
24382/12.04.2017, 

În baza prevederilor art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 128 alin. (1) lit. d) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, aprobată prin Legea nr. 49/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

Hotărârii Guvernului nr.1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic 

al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Legii nr. 155/2010, Legea Poliţiei Locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

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

Adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru și 9 abțineri (23 prezenţi din totalul de 23), 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a),  pct. 7, pct. 13, 

alin. (9), art. 45  alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr.215/2001,  privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
  

Art. I.  Regulamentul cu privire la accesul şi circulaţia utilajelor şi  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, se modifică 

astfel: 
 

1. Alineatul 1 al art. 7 va avea următorul conţinut: 



”(1) Aprovizionarea agenţilor economici şi a centrelor comerciale, cu autovehicule cu masa 

maximă autorizată mai mare de 3,5 t (zona A) şi 7,5 t (zona B), care efectuează transport marfă,  

este permisă de luni până vineri, în intervalul orar 7.00–15,00, iar sâmbăta şi duminica între 

orele 6.00 şi 9.00, pe bază de autorizaţie de acces şi plata tarifelor din anexa 2.” 
 
2. Alineatul (3) al art. 10 va avea următorul conţinut: 
”(3) Accesul vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t în zona A şi mai mare de 
7,5 t în zona B este interzis, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 12 şi art. 15.” 
 
3.  Art. 12 alin. (1) lit. a) va avea următorul conţinut: 
”a) Cele aparţinând societăţilor care prestează servicii publice de salubritate, întreţinere reţea 

de transport public, întreţinerea reţele de termoficare, întreţinere reţele de alimentare cu apă şi 

canalizare, întreţinere şi reparaţii străzi, având ca beneficiar Municipiul Arad – acces gratuit;” 
 
4. Art. 12 alin.(1) se completează cu lit. p), care va avea următorul conţinut: 
”p) Cele care asigură asistenţa rutieră şi efectuează transportul autovehiculelor defecte/ 

avariate cu auto-platforme – cu plata tarifelor din Anexa 2;”  
 
5. Art. 19 alin. (1) lit. b) va avea următorul conţinut: 
”b) autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t – acces exclusiv pe 
traseele prevăzute în Anexa 3 – lit. B, D1, E2, F şi G;” 
 
6. Art. 28 se completează cu alin. (4), care va avea următorul conţinut: 
”(4)   Pentru contractele de execuţie lucrări aflate în derulare, având ca beneficiar Municipiul 
Arad, tarifele de acces pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 

3,5t, utilizate în execuţia contractelor, se vor menţine la nivelul existent la data încheierii 

contractelor, pe toată perioada de valabilitate a acestora.” 
 
 
 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 303/2016 a Consiliului Local al 

Municipiului Arad, privind 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, rămân neschimbate. 

 
Art. III. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, 

prin aparatul de specialitate, Poliţia Locală Arad, agenţii constatatori împuterniciţi ai primarului 

şi se comunică celor interesaţi de către Serviciul Administraţie Publică Locală.  
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

Ionel BULBUC   Contrasemnează 
   SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 
  Lilioara STEPANESCU 

 
 
 
 
 
 
 
Red./Dact. S.M.L./S.M.L. Verif. C.M. 
1 ex. Direcția Comunicare 
1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 
1 ex. Dosar şedinţă CLMA 13.04.2017                                                                                                                                   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
MUNICIPIUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 109/10.04.2017 Avizat, 
S E C R E T A R 

Lilioara Stepanescu 

H O T Ă R Â R E A nr. ____ 
din _______________ 2017 

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 
 

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

 motive înregistrată cu nr. 23.589 din  10.04.2017, 
Analizând raportul de specialitate nr. 1721/15.03.2017 al Poliţiei Locale Arad, raportul 

nr. 18930/23.03.2017 al Direcţiei Tehnice şi raportul nr. 23.860/10.04.2017 al Direcţiei 

Comunicare, 
În considerarea avizului favorabil al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Arad, exprimat 

prin adresa nr. 192231/11.04.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 

24382/12.04.2017, 
În baza prevederilor art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 128 alin. (1) lit. d) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, aprobată prin Legea nr. 49/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

Hotărârii Guvernului nr.1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic 

al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Legii nr. 155/2010, Legea Poliţiei Locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
Ţinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Arad, 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a),  pct. 7, pct. 13, 

alin. (9), art. 45  alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr.215/2001,  privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
  

Art. I.  Regulamentul cu privire la accesul şi circulaţia utilajelor şi  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, se modifică 

astfel: 
 

1. Alineatul 1 al art. 7 va avea următorul conţinut: 
”(1) Aprovizionarea agenţilor economici şi a centrelor comerciale, cu autovehicule cu masa 
maximă autorizată mai mare de 3,5 t (zona A) şi 7,5 t (zona B), care efectuează transport marfă,  

este permisă de luni până vineri, în intervalul orar 7.00–15,00, iar sâmbăta şi duminica între 
orele 6.00 şi 9.00, pe bază de autorizaţie de acces şi plata tarifelor din anexa 2.” 
 
2. Alineatul (3) al art. 10 va avea următorul conţinut: 



”(3) Accesul vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t în zona A şi mai mare de 
7,5 t în zona B este interzis, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 12 şi art. 15.” 
 
3.  Art. 12 alin. (1) lit. a) va avea următorul conţinut: 
”a) Cele aparţinând societăţilor care prestează servicii publice de salubritate, întreţinere reţea 
de transport public, întreţinerea reţele de termoficare, întreţinere reţele de alimentare cu apă şi 
canalizare, întreţinere şi reparaţii străzi, având ca beneficiar Municipiul Arad – acces gratuit;” 
 
4. Art. 12 alin.(1) se completează cu lit. p), care va avea următorul conţinut: 
”p) Cele care asigură asistenţa rutieră şi efectuează transportul autovehiculelor defecte/ 
avariate cu auto-platforme – cu plata tarifelor din Anexa 2;”  
 
5. Art. 19 alin. (1) lit. b) va avea următorul conţinut: 
”b) autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t – acces exclusiv pe 
traseele prevăzute în Anexa 3 – lit. B, D1, E2, F şi G;” 
 
6. Art. 28 se completează cu alin. (4), care va avea următorul conţinut: 
”(4)   Pentru contractele de execuţie lucrări aflate în derulare, având ca beneficiar Municipiul 
Arad, tarifele de acces pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 
3,5t, utilizate în execuţia contractelor, se vor menţine la nivelul existent la data încheierii 
contractelor, pe toată perioada de valabilitate a acestora.” 
 
 
 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 303/2016 a Consiliului Local al 
Municipiului Arad, privind 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, rămân neschimbate. 
 
Art. III. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, 

prin aparatul de specialitate, Poliţia Locală Arad, agenţii constatatori împuterniciţi ai primarului 
şi se comunică celor interesaţi de către Serviciul Administraţie Publică Locală.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cod PMA -S1-02 



 
 

 
 
 

Primarul Municipiului Arad, 
Nr. 23.859/ 10.04.2017 

 
 
 
 
   

În temeiul Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală şi al Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către 

Consiliul Local al Municipiului Arad,îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de 
hotărâre cu următorul obiect: 
 „Modificarea Hotărârii nr. 303/2016 pentru aprobarea Regulamentui privind 
accesul şi circulaţia utilajelor şi a autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă 

autorizată mai mare de 3,5 t în municipiul Arad”, în susţinerea căruia formulez prezenta 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 Prin Hotărârea nr. 303/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad a fost aprobat 
Regulamentul privind accesul şi circulaţia utilajelor şi 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 menţionat în alineatul precedent au fost 
identificate unele inadvertenţe, care conduc la aplicarea cu greutate a reglementărilor cu privire 
la controlul respectării normelor de acces al autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată 

mai mare de 3,5 t în zonele în care au fost instituite restricţii de tonaj.  
 Având în vedere cele prezentate mai sus consider oportună adoptarea unor modificări ale 
Regulamentului privind accesul şi circulaţia utilajelor şi 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 



  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
DIRECŢIA COMUNICARE 
Serviciul Relaţii cu publicul 
Nr. 23.860/10.04.2017 
 
 
 

R A P O R T 
al serviciului de specialitate 

 
 
 

Referitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr. 23.859/10.04.2017  a Primarului 
Municipiului Arad; 

Obiect: Promovarea unui proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind 
accesul şi circulaţia utilajelor şi a autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată 

mai mare de 3,5 t în municipiul Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 303/2016 a Consiliului Local al 

Municipiului Arad 
 
 
 1. Consideraţii tehnice  

 Prin Hotărârea nr. 303/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad s-a aprobat 
Regulamentul privind accesul şi circulaţia utilajelor şi 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 Poliţia Locală Arad, însărcinată 

cu aducerea la îndeplinire a acestui act normativ, a propus completarea reglementării şi 
corectarea unor erori materiale. 

În acest sens, Poliţia Locală a întocmit adresa nr. 70844/2016 şi raportul de specialitate 
nr. 1721/2017, comunicat cu adresa nr. 16406/2017, precum şi adresa nr. 18959/2017.  

Prin adresa nr. 23307/07.12.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 

81683/2016, SC Compania de Apă Arad SA a solicitat emiterea gratuită a autorizaţiilor de acces 
pentru autovehiculele care servesc la prestarea serviciului comunitar de utilitate publică de 

întreţinere a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare de pe raza municipiului Arad. De 
asemenea, s-a constatat necesitatea alinierii prevederilor hotărârii cu cele ale unor contracte de 

execuţie lucrări aflate în vigoare la data adoptării acesteia, respectiv menţinerea tarifelor folosite 
în fundamentarea ofertelor tehnice. În acest sens, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei 

Municipiului Arad a întocmit raportul de specialitate înregistrat cu nr. 18930/23.03.2017. 
 
2. Consideraţii juridice 
- prevederile art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile  art. 128 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002,  privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 155/2010 privind înfiinţarea Poliţiei Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare.  
 



Având în vedere aspectele menţionate mai sus, considerăm necesară şi oportună adoptarea 

unei hotărâri pentru operarea următoarelor modificări ale Regulamentului privind accesul şi 
circulaţia utilajelor şi a autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare 
de 3,5 t în municipiul Arad: 

1. Alineatul 1 al art. 7 va avea următorul conţinut: 
”(1) Aprovizionarea agenţilor economici şi a centrelor comerciale, cu autovehicule cu masa 
maximă autorizată mai mare de 3,5t (zona A) şi 7,5 t (zona B), care efectuează transport marfă,  

este permisă de luni până vineri, în intervalul orar 7.00–15,00, iar sâmbăta şi duminica între 
orele 6.00 şi 9.00, pe bază de autorizaţie de acces şi plata tarifelor din anexa 2.” 

2. Alineatul (3) al art. 10 va avea următorul conţinut: 
”(3) Accesul vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5t în zona A şi mai mare de 
7,5t în zona B este interzis, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 12 şi art. 15.” 

3.  Art. 12 alin. (1) lit. a) va avea următorul conţinut: 
”a) Cele aparţinând societăţilor care prestează servicii publice de salubritate, întreţinere reţea 
de transport public, întreţinere reţele de termoficare, întreţinere reţele de alimentare cu apă şi 
canalizare, întreţinere şi reparaţii străzi, având ca beneficiar Municipiul Arad – acces gratuit;” 

4. Art. 12 alin.(1) se completează cu lit. p), care va avea următorul conţinut: 
”p) Cele care asigură asistenţa rutieră şi efectuează transportul autovehiculelor defecte/ 
avariate cu auto-platforme – cu plata tarifelor din Anexa 2”  

5. Art. 19 alin. (1) lit. b) va avea următorul conţinut: 
”b) autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t – acces exclusiv pe 
traseele prevăzute în Anexa 3 – lit. B, D1, E2, F şi G;” 

6. Art. 28 se completează cu alin. (4), care va avea următorul conţinut: 
”(4)   Pentru contractele de execuţie lucrări aflate în derulare, având ca beneficiar Municipiul 

Arad, tarifele de acces pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 

3,5t, utilizate în execuţia contractelor, se vor menţine la nivelul existent la data încheierii 
contractelor, pe toată perioada de valabilitate a acestora.” 

VICEPRIMAR, 
Călin BIBARŢ 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Eliza BARBURA 

ŞEF SERVICIU, 
Mihaela IONESCU 

 

  
  

Viza Serviciului Juridic, contencios 
Numele şi prenumele ___________________ 

 
Semnătura ___________________________ 



ART. 128  din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 195 din 12 decembrie 2002    

privind circulaţia pe drumurile publice,  *** republicată, cu  modificările și 

completările ulterioare  
 
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii: 
    a) iau măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor 

pe care le administrează, precum şi pentru iluminarea corespunzătoare a acestora, 

conform legii; 
    b) iau măsuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de 

semnalizare rutieră şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei, conform 

standardelor în vigoare, ţinând evidenţa acestora; 
    c) întocmesc şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei pentru 

localităţile urbane şi iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea 

asigurării fluenţei şi siguranţei traficului, precum şi a reducerii nivelurilor de 

emisii poluante, cu avizul poliţiei rutiere; 
    d) stabilesc reglementări referitoare la regimul de acces şi circulaţie, 

staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul poliţiei 

rutiere; 
    e) iau măsuri pentru amenajarea de trotuare şi drumuri laterale pentru circulaţia 

pietonilor, vehiculelor cu tracţiune animală, a tractoarelor, de piste pentru 

biciclete, precum şi de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe 

drumurile pe care le administrează, cu avizul poliţiei rutiere; 
    f) înregistrează şi ţin evidenţa vehiculelor nesupuse înmatriculării; 
    g) iau măsuri pentru ridicarea şi depozitarea, în spaţii special amenajate, a 

autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite 
improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, 
abandonate sau părăsite pe domeniul public; 
    h) iau măsuri pentru asigurarea spaţiului şi depozitării vehiculelor cu tracţiune 

animală, depistate circulând pe drumurile publice pe care le este interzis accesul; 
    i) sprijină activităţile organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de 

Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru educaţia rutieră a elevilor. 
    (2) Proiectele de sistematizare a localităţilor, de reglementare a circulaţiei, 

precum şi a drumurilor publice din interiorul şi din afara acestora, elaborate de 

autorităţile publice locale, vor fi avizate de şeful poliţiei rutiere a judeţului, 

municipiului Bucureşti sau, după caz, al poliţiei rutiere din Inspectoratul General 

al Poliţiei Române. 
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