
 
 

REFERAT 
pentru modificarea H.C.L. 485/2006 şi H.C.L. 21/2008 

 
 

 De la intrarea în vigoare a H.C.L. 485/2006 privind circulaţia autovehiculelor destinate 
transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul 
Timişoara, modificată şi completată prin HCLMT nr. 21/2008, Serviciul Reglementări Transporturi 
Urbane a fost sesizat cu privire la  unele disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte respectarea şi respectiv 
aplicarea acesteia, disfuncţionalităţi care este necesar a fi eliminate. 

Datorită numeroaselor solicitări legate de accesul autovehiculelor destinate transportului de 
mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5  tone şi pe celelalte  sectoare de 
drum prevăzute cu indicatoare de restricţie tonaj de 3,5 t şi 5 t, se propune permiterea accesului 
autovehiculelor şi pe aceste sectoare cu plata taxelor aferente. 

De asemenea au fost solicitări şi în ceea ce priveşte introducerea unor tarife de tip abonament, 
precum şi reducerea birocraţiei. Ţinând cont de acestea se propune introducerea abonamentului lunar care 
să fie eliberat la cerere şi în baza certificatului de înmatriculare a vehiculului, precum şi legitimaţia de o zi 
care să fie eliberată în baza unei cereri. 
 Tariful abonamentului lunar s-a stabilit prin însumarea tarifelor actuale percepute pentru obţinerea 
autorizaţiilor de circulaţie pentru sectoarele de drum cu restricţie de tonaj de 3,5 tone cu numărul de zile 
lucrătoare. Spre exemplu, în prezent taxa percepută pentru autorizaţia de circulaţie de o zi pentru 
sectoarele de drum cu restricţie de tonaj de 3,5 tone cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 tone 
(exclusiv) – 7,5 tone (inclusiv) este de 60 lei, pretul abonamentului va fi de 1200 lei. 
 Art. 41 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor stipulează 
faptul că pentru transporturile efectuate cu vehicule a căror masa totală maxima admisă depăşeşte limitele 
se aplica tarife suplimentare de utilizare a drumurilor care constituie surse financiare în contul emitentului 
autorizaţiei speciale de transport pentru administrarea drumurilor respective. Aceste tarife se determina şi 
se propun de administratorii drumurilor publice şi se aproba prin hotărâre a consiliilor locale. 

Articolul 40 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor 
stipulează următoarele: 
,,(1) Drumurile trebuie sa fie semnalizate şi menţinute de către administratorul drumului în stare tehnica 
corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţa. 
(5) Transportatorilor străini şi romani li se aplica tarife de utilizare a drumurilor, în conformitate cu 
prevederile acordurilor bilaterale si, respectiv, cu reglementările interne în vigoare, care se constituie, 
conform legii, în surse de finanţare a lucrărilor de administrare, exploatare, întreţinere, reparaţii şi 
modernizare a drumurilor publice.” 

Art. 3 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat Hotărârea nr. 1.391/2006 administratorul drumului public 
este obligat să asigure viabilitatea acestuia. Conform art.2 pct. 1 din acelaşi act normativ, viabilitatea 
drumului este definită ca fiind starea tehnica corespunzătoare a părţii carosabile, constând în 
practicabilitatea permanentă a acesteia potrivit reglementărilor specifice sectorului de drum, lipsa 
obstacolelor şi existenţa amenajărilor rutiere şi a mijloacelor de semnalizare, care să asigure fluenţa şi 
siguranţa circulaţiei. 
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Codul rutier, aprobat prin OUG nr. 195/2002,  stipulează faptul că autorităţile administraţiei 
publice locale iau măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le 
administrează, precum şi pentru iluminarea corespunzătoare a acestora, 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, 
stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite 
categorii de vehicule. 

Articolul 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
stipulează următoarele: 
 ,,(1) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce 
priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi 
publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea 
bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de 
utilităţi publice. 
    (2) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, 
autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu: 
    a) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de 
reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de 
înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor; 
    b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o 
concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a 
teritoriului, urbanism şi mediu; 
    i) stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale, cu respectarea 
normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente; 
       l) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit”. 
 De asemenea potrivit art. 9 alin. (2), lit. c) şi d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de utilizatorii 
serviciilor de utilităţi publice: 
    [….] 
    c) să promoveze dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului 
serviciilor de utilităţi publice şi programe de protecţie a mediului pentru activităţile şi serviciile poluante; 
    d) să adopte măsuri în vederea asigurării finanţării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor. 

Faţă de cele prezentate anterior se propune modificarea H.C.L. 485/2006 şi H.C.L. 21/2008.      
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