
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.___ 
DIN 	2011 

Iriind : reactualizarea Regulamentului de administrare a c ăilor publice de comurtica ţie din 
•lecuci 

iiiiliator: Viceprimarul Municipiului Tecuci , jude ţul Galaţi; 
Jtitnăr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 109137 / 15 .12.201 1 
tiiliu1 local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 

AvCtnd în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului înregistrat ă  sub nr. 109138 / 15.12.201 1 
AvCtnd în vedere raportul de specialitate nr. 109139 / 15.12.201 1 întocmit de Serviciul Avizare 

a Serviciilor Publice ; 
Â vCtnd în vedere raportul de avizare întocmit de comisia de specialitate nr4 ş i 5; 
AvCtnd în vedere prevederile art. 128 Iit.d şi art.65 din O.U.G. nr.195 / 2002 privind circulaţia 
iiijiIe publice, republicată  în 2006, cumodificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.36, alin.6, pct 13-14 din Legea nr.215 / 2001 a administra ţiei 
lucie, republicat ă  în2007;; 

In baza art. 45 a1in (1) coroborate cu art. 115, a1in. (1),lit.b) din Legea nr. 215 / 2001 a 
•itici publice loca1e , republicat ă  în anul 2007. 

HOTĂRĂŞTE: 

Att.1 -. Se aprobă  reactua1izarea Regulamentului de administrare a c ăilor publice de 
i( ie dinrnunicipiul Tecuci, conform anexei la prezenta hot ărâre. 
r(. 2— Incepând cu adoptarea prezentei hot ărâri orice prevedere contrara se abrog ă . 
ii.3 - Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la îndeplinire prin grija Viceprimaru1ui Municipiului 

rt. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicat ă ,celor interesa ţi, prin grija Secretarului Municipiului 

IREŞ D \TE ŞED ŢĂ 	 CONTRAS MNEAZĂ  
F1orasi1iu it  

a 7rc a ir 



iall(Jiii. 	/ 	. 	din 	. 

REGULAMENT DE ADMINISTRARE $1 UTILIZARE A 

CĂILOR PUBLICE DE COMUNICAŢIE DIN MUNICI 11UL TECI J I 

ip. l. DISPOZIT1I GENERALE 

p. L1. Cadrul 1ea1 ş i obiectul reu1aanentu1ui 

Obiectul prezentului regulament stabile şte condiţiile de administrare s, i iililiiare a c ăilor publicc 
iiuinicaţie din municipiul Tecuci . De asemenea sunt definite propriutii til, administratorril i 
ilirii căilor publice de comunicaţiei, indiferent dacă  sunt persoane fizice sau jut (1ice, cu domiciliui Ili 

tu nu. 

i 	Prezentul Regulamentul de Administrare a C ăilor Publice de Comunicaţie (lit, Municipiul Tecuu 
• 

	

	ti ă  interpretarea şi aplicarea unitar ă  a dispoziţiilor legislative referitoars la adniii ţ t-itrarea drumurilor 
lră  a se substitui acestora. 

Prezentul regulament face parte din Regulamentul de Administrare a Domem'ulitii4t,wiv .i Privat 
• 	ici piului Tecuci şi se completează  cu reglementări sau regulamente care au ca scolt iloitilwrvil, unor 

i n 11 cuprinse în prezentul regulament. 

i 4 	În baza O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, actualizat ă  şi rspublicată, druiiittttl 1 w1hic 

Ili i nteriorul localităţilor indiferent de denumirea şi încadrarea acestora sunt proprietatci i ) t il l h fi 

• ţ  i ii(1rninistrativ teritoriale. 

l )in punct de vedere func ţional şi administrativ-teritorial, în ordinea irnportan ţei, drumurilc iilliu 

*ii1 în următoarele categorii; 

l ii i n uri de interes naţional, 

i ti i inuri de interes judeţean; 

i tttiimuri de interes local. 

Încadrarea în categorii func ţionale a drumurilor vecinale şi a striiloi, c ill ult IICiI în raporl I 

traficului şi funcţiile pe care le îndeplinesc şi sunt reglementa.lc piiii Studitil de circula ţ ic il 
uipiu1ui Tecuci 

Răspunderile administratorilor drumurilor precum şi a utilizatorilc i acestora, a participan ţ itiii h 
unt stabilite, prin O.U.G. rir. 195/2002 privind eircula ţia pe drurnurilc publice si H.G. nr. 85/ 2 0o: 

utl iprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G rir. 195/2002. 

. Regimuljuridic al vehiculelor fără  stăpân sau abandonate pc tcrciiuri apar ţinând domeniului piihli 
ii ivat al statului ori unit ăţilor administrativ - teritoriale sunt reglciiiuiitilc ţ rin Legea nr. 421/200?. 

t . 	Blocarea, ridicarea, depozitarea şi eliberarea autovchiuulcic,r sau remorcilor stlililial 
• 	til;imentar pe drumurile publice sunt reglementate prin l.( i. ii. l 1111 992. 

i t.4. Consiliile locale răspund, conform axt. 61, lit.c din O( 1 l :!20O5 aprobata prin Lege ii 

!ll(t piivind protecţiamediului, pentru reglementarea acccsului tciiporar sau definitiv a anumitoi 1i1iii ţ • 1 ( 

-hil 	în anumite zone ale localit ăţilor, cu predominaiiti in zoiiulc dc agrernent sau spaţii de oci ţ )l 

i ) 	In conformitate cu prevederile OG nr.47 1197, icJ) ţ lhli(iti iii terneiul Legii rii. 82 119 
ile administratiei publice locale impreuna cu Politi;i 1 icii 111 ()bligatia de a regIemen1i ttt Iliila 

ii , c stationarea si oprireape drumurile publicc a vcliuiilchii, Parcarea se admite de regula iii t iri 



1111 amenaj ate, in afara benzilorde circulatie a trotuarelor si spatiilor verzi, parcari semnalizate si 
iiie corespunzator. Nu se admite oprirea si parcarea pe benzile de circulatie ale drumurilor nationale. 

o 10. În articolul 36, alin.2, lit.c şi alin.6, lit.a,pct.14 din Legea nr. 215/2001,republicata, privind 
ii i i i stratia publică  locală, sunt atribuite competen ţe Consiliului Local pentru stabilirea m ăsurilor 

rc pentru constituirea, înniul ţirea şi modernizarea drumurilor, podurilor precum şi a întregii 
iiucturi aparţinând căilor de comunicaţii de interes local. 

pl. 2 Notiuni şi termeni - definitii 

. În sensul prezntu1ui Regulament termenii şi noţiunile cuprinse, au următoarele înţelesuri: 

l 	Drum public - orice cale de comunica ţie terestră, destinată  traficului rutier şi pietonal dacă  este 
i i sâ circulaţiei publice. 

l iic parte integrant ă  din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, construc ţiilor de 
nic şi consolidare, trotuarele, pistele pentru cicli şti, locurile de parcare, oprire şi staţionare, 

Eli nioarele de semnalizare rutier ă  şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, terenurile şi plantaţiile care 
1c din zonă , mai puţin zonele de protec ţie. 

!,trăzi - sunt drumuri publice din interiorul localit ăţilor, indiferent de denumire: strad ă, bulevard, 
osea, alee, piaţă, etc. 

Zonă  rezidenţială  - perimetrul dintr-o localitate unde se aplic ă  reguli speciale de circulaţie, având 
ai i lc şi ieşirile semnalizate ca atare; 

$ Zonă  pietonală  - perimetrul care cuprinde una sau mai multe str ăzi rezervate circula ţiei pietonilor, 
iccesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circula ţie, având intrările şi ieşirile semnalizate 

n nic; 

Parte carosabil ă  - porţiunea din platforma drumului destinată  circulaţiei vehiculelor. Un drum poate 
ii itide mai multe p ărţi carosabile complet separate una de cealalt ă  printr-o zonă  despărţitoare sau prin 
oti ţă  de nivel; 

ts tcostament - fâşia laterală  cuprinsă  între limita părţii carosabile şi marginea platformei drumului; 
1 Bandă  de circulaţie - spaţiu longitudinal al părţii carosabile, materializat sau nu prin marcaje rutiere, 

are o lăţime corespunzătoare pentru circulaţia cu uşurinţă  a unui şir de vehicule, altele decât 
=titilee care se deplaseaz ă  pe două  roţi; 

$. Bandă  reversibilă, - subdiviziunea longitudinală  a părţii carosabile, situată  lângă  axul drumului, 
ttntă  circulaţiei autovehicu1elor într-un sens sau în altul, în func ţie de intensitatea traficului; 
. Bandă  pentru staţionarea de urgenţă  - subdiviziunea de drum longitudinal ă , suplimentară  situată  la 

o , ri itatea dreapt ă  a autostrăzii, destinată  exclusiv staţionării autovehiculelor în cazuri de forta majora; 
10. Pistă  pentru biciclete - una dintre subdiviziunile carosabile sau o por ţiune din trotuar ori 
t iment, materializată  prin marcaje rutiere şi/sau semnalizată  prin indicatoare, destinat ă  numai 

t i l ti ţ iei bicicletelor şi ciclomotoarelor; 

i t l Trotuar - spaţiul din partea lateral ă  a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabil ă  prin 
ii ţă  sau fără  diferenţă  de nivel, destinat circula ţiei pietonilor; 

12, Intersecţie - orice încruci şare, joncţiune sau bifurcare de drumuri, inclusiv spaţiile formate de 

l l . Vehicul - un sistem mecanic care se deplaseaz ă  pe drum, cu sau fără  mij loace de autopropulsare, 
ittt în mod curent pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau 
ţ i•i ; 

l 14 Bicicletă  - vehiculul prevăzut cu două  roţi şi pedale sau manivele, care se deplaseaz ă  pe drum, 
il liiat de for ţa musculară  a utilizatorilor; 

2 



îf 

i . Motocicletă  - autovehiculul cu două  sau trei roţi , al cărui motor are o capacitate cilindric ă  mai 
Jc 50 cm3, cu sau fără  ataş  şi/sau o viteză  maximă, mai mare de 50 km/h, a c ărui masă  proprie, prin 

il liucţie, nu depăşeşte 400 kg; 

l . Moped - vehiculul cu două  sau trei roţi, care este prevăzut cu un motor cu ardere intern ă, având o 
witate cilindrică  de cel mult 50 cm3 , care păstrează  caracteristicile generale ale bicicletei, putând fi pus 

care şi cu ajutorul pedalelor, şi a cărui viteză  de deplasare, prin construc ţie, nu depăşeşte 50 kmlh; 

17. Autovehicul vehiculul prev ăzut cu un dispozitiv mecanic propriu de propulsie; vehiculele care se 
ţ cază  pe şine, denumite tramvaie, şi mopeduri nu sunt considerate autovehicule. Defini ţia include şi 
ll1llU1 automobil, care reprezint ă  oricare dintre vehiculele cu motor care servesc în mod normal 

ortului pe drum ai persoanelor sau bunurilor ori Ia tractarea pe drum a vehiculelor utilizate pentru 
ţ iortu1 de persoane sau bunuri. 

Aest termen include troleibuzele, adic ă  vehiculele care sunt cuplate la o re ţea e1ectrică  dar care nu 
.Alil pe şine. Acesta nu include vehiculele, cum ar fi tractoarele agricole, a c ăror utilizare pentru 

portul rutier de persoane sau m ărfuri ori pentru tractarea unor vehicule care transport ă  persoane sau 
hiri nu este decât ocazional ă ; 

N, Tractor - autovehiculul destinat, prin construc ţie şi echipare, tractării altor vehicule sau efectu ării 
hicrări specifice; 

l ), Remorcă 	vehiculul fără  motor destinat a fi tractat de un autovehicul; 
1() Semiremorcă  - remorca a c ărei masă  totală  maximă  autorizată  este preluată  în parte de c ătre 

hicu1u1 trăgător; 

!l Remorcă  uşoară  - remorcă  a cărei masă  totală  maximă  autorizată  nu depăşeşte 750 kg; 
Z. Masă  totală  maximă  autorizată  - masa totală  maximă  a unui vehicul încărcat, declarată  admisibilă  

1 rc autoritatea competent ă ; 

Vehicul cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit dep ăşite - este vehiculul care, datorit ă  dimensiunilor 
)1I rnărfurilor transportate, dep ăşeşte în lungime, lăţime sau în înălţime limitele maxime ori masele 

irie admise prin legislaţia în vigoare; 

i$. Vehicul fără  stăpân - vehicul de orice categorie, fără  plăcuţă  de înmatriculare sau alte marcaje 
Ic, staţionat pe drum public sau privat a unit ăţii administrativ teritoriale, al c ărui proprietar sau 

iiillor este necunoscut. 

, Vehicul abandonat - vehicul de orice categorie, af]at pe domeniul public sau privat al statului ori al 
i ţ ii administrativ teritoriale de cel pu ţin un an, aI cărui proprietar sau de ţinător legal este cunoscut, îns ă  
lâ indicii temeinice determinate de starea improprie circula ţiei acestuia pe drumurile publice, din care 

intenţia neechivoca a proprietarului sau de ţinătorului legal de a renun ţă  la exercitarea drepturilor 
upra vehiculului 

j(l, Conducător auto- persoana care determin ă  punerea în mi şcare şi acţionează  asupra direcţiei de 
luure pe drum a vehiculelor şi animalelor izolate sau în turmă, celor de trac ţiune, povară  ori de călărie; 

i J , Participant la trafic - conduc ătorul sau pietonul care circul ă  pe drumul public; 
. Semnalizare rutier ă  - ansamblul de măsuri şi dispozitive adoptate de administratorul drumului 

hIt, irnpuse participan ţilor la trafic pentru asigurarea condi ţiilor necesare traficului rutier în regim de 
u itii ţă . Respectarea semnalizărilor rutiere este obligatorie. 

Autovehicul de transport în tranzit - autovehicul care traverseaz ă  municipiul fără  a avea ca 
iiiiti ţ ie municipiul Tecuci, pentru înc ărcare sau desc ărcare bunuri sau documente. 

il. Parcări pe străzi - Iocuri de parcare aflate pe str ăzi, pe banda de circula ţie afIată  în vecinătatea 
-uiicIor, sernnalizate şi marcate corespunz ător; 

1 l 	Parcarile de resedinta - spatii destinate sta ţionării vehiculelor, semnalizate şi marcate 
j)Iinzător, amplasate în incinta cartierelor de locuin ţe, la o distanţă  mai mică  de 30 de metri de 

o(onu1 imobilelor utilizate de locatari. Func ţie de conformaţia amplasamentului şi situaţia concretă  din 
I1 rnita poate fi dep ăşită, dar nu rnai mult de înc ă  30 metri.; 



, 	i,  

l!,. Parcarile publice fara plata - spa ţii destinate staţionării vehiculelor, semnalizate şi marcalc 
Iunzător, pentru utilizarea c ărora nu se percepe tax ă  de parcare. 

l ţ 	Parcarile publice cu plata - spa ţii destinate sta ţionării vehiculelor, semnalizate şi marcate 
u nzător, pentru utilizarea c ărora se percepe o tax ă  de parcare, propor ţională  cu durata utilizării; 

i. Parcarile ale unor obiective - sunt spatiile destinate sta ţionării autovehiculelor, semnalizate şi 
itc corespunzător, aflate la o distanţă  mai mică  de 50 de metri de unităţile hoteliere, complexe 
ciale, săli de spectacole, baze sportive sau alte institu ţii, ce pot fi atribuite acestora prin închiriere; 

Operatori de parcare - sunt societatile specializate prin intermediul carora se exploateaza locurile de 
iic, in baza hotararilor adoptate de Consiliul Local Tecuci; 

t,p. I. 3. 	Cateorii de străzi 

1 2. Străzile din localităţile urbane se clasific ă  în raport cu intensitatea traficului şi cu funcţiile pe care 
itiIcp1inesc, necesitând asigurarea anumitor condi ţii specifice pentru circula ţia în siguranţă  atât a 

- inlor cât şi a vehiculelor existente în trafic. In conformitate cu legisla ţia în domeniu, prezentul 
l nnent cuprindere clasificarea str ăzilor din municipiul Tecuci după  următorul criteriu: 

t tzi de categoria I - magistrale, care asigur ă  preluarea f1uxurilor majore ale ora şului pe direc ţia 
it ui naţional ce traversează  oraşul sau pe direcţia principa1ă  de legătură  cu acest drum; 

Strazi de categoria I 
et 	Strazi ce sunt considerate, magistrale, care asigura preluarea f1uxurilor majore 

a1e orasu1ui pe directia drumului national ce traverseaza orasul sau pe directia 
principala de legatura cu acest drum. 
Str.1 Decembrie 1918 DN 25 si DN 24 

Str. Gheorghe Petrascu - DN 24 

Str. Ana Ipatescu 

Str. Dimitrie Harlescu 

Str. Ecaterina Teodoroiu 

Str. Nicoresti 

Str. Tudor Pamfile 

Str. Transilvaniei 

Str. Tecuciul Nou 

Str. Elena Doamna 

tzi de categoria a II-a — de legătură, care asigură  circulaţia majoră  între zonele func ţionale şi de 

t 

Străzi de categoria a II-a — de legătură, care asigură  circulaţia majoră  
între zonele func ţionale şi de locuit. 

B-dul Victoriei 

Str.Plugului 

Str.Mălureni 

Str.Ga1ati 

Str. Stefan cel Mare 



/b Ă  
( Str.Cuza Voda 

- Str. Ioan Petrovici 

- Str.Costache Conachi 

() Str.Costache Racovita 

l() Str.Horia 

I 	i Str.Gheorghe Lazar 

12 Str.Matei Basarab 

13 Str. Avram Iancu 

v). străzi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurilc dc trIic din zonele func ţionale şi le 
dirijează  spre străzile de legătură  sau magistrale; 

Străzi de categoria a III-a - colectoare, care preiau llux urilc dc trafc 
din zonele funcţionale şi le dirijează  spre străzile de legătură  sau rnagistrale; 

Str.Alexandru Papadopol Calimah (fosta Magurei) 

Str. 13 Septembrie 

Str.Alecu Russo 

4 Str.Alexandru cel Bun 

Str.Andrei Saguna 

Str.Artei 

7 Str.Birladului 

Str.Bran 

Str.Calistrat Hogas 

() Str.Capitan Darbun 

Str.Capitan Decuseara 

2 Str.Capitan Vlad 

3 Str.Eliade Radulescu 

4 Str.Costache Negri 

5 Str.Gloriei 

6 Str.Ionita Hrisanti 

7 Str.Depoului 

Str.Libertatii 

9 Str.Dr.Ion Kopetki 

Str.Garii 

l Str.George Cosbuc 

Str,Gheorghe Asachi 

Str.Grivitei 

Str.Hortensia Papadat Bengescu 

5 



- 	Str.Maior Andrei 

Str.Maior Genoiu 

/ Str.Pietii 

K Str.Plutonier Bogdan 

Str.Popa Sapca 

.l ( Str.Primaverii 

,1 	l Str.Republicii 

Str.Rovine 

Str.Sfintii Voievozi(fosta 8 Martie) 

Str.Somes 

Str.Stefan Petica 

Str.Traian 

Str.Unirii 

8 Str.Vasile Alescandri 

l) Str.Vasile Conta 

4() Str.Crisana 

l 	i Str.Alex.Odobescu 

4 2 Str. Mircea Voda 

43 Str. Muncii 

44 Str.Nicolae Petica 

45 Str.Alex.Lapusneanu 

46 Str.Aurel Vlaicu 

47 Str.Anton Cincu 

48 Str.Balciului 

49 Str.Bobalna 

50 Str.Bogdan Petriceicu Hasdeu 

51 Str.Bradului 

52 Str.Closca 

53 Str.Constitutiei 

54 Str.Dragos Voda 

55 Str.Florilor 

56 Str.Gh.Sincai 

57 Str.G-ral I.Gh.Istrati 

58 Str.Grigore Tabacaru 

59 Str.Iancu Jianu 

60 Str.Linistii 



Str.Lt.Dragomir 

Str.Mihai Berza 

Str.MihaiVoda 

Str.Militari 

5 Str.Muncitorului 

() Str.Oltului 

7 Str.Parcului 

8 Str.PetruRares 

Str.Plutonier Stoicescu 

() Str.Rodnei 

l Str.Simion Barnutiu 

2 Str.Stefan Octavian Iosif 

3 Str.Stelei 

4 Str.Tecucel 

5 Str.Teodor Serbanescu 

6 Str.Vanatori 

r7 Str.Valeni 

Str.Vasile Parvan 

Str.Viei 

Str.Vlad Tepes 

Str.Dragoslavele 

Str.Eugen Boureanu (fostei Zambilei) 

Str.Focsa 

Str.George Apostu(fosta Arcului) 

Str.Mr.Gh.Sontu 

Str.Gh.Doja 

Str.Ion Creanga 

Str.Iorgu Iordan (fosta str.Putului) 

Str.Oituz 

)O Str.Pacii 

) l Str.Plevnei 

92 Str.Siretului 

93 Str.Smaranda Braescu 

94 Str. Sperantei 

95 Str.Tineretului 

96 Str.Vasile Lupu 



/b:1 

	

) 	/ 
	

Str.Zimbrului 

Stefan Corodeanu 

Str.1 Mai 

	

,1 
	

Str.9 Mai 

Str .Alexandru Lascarov Moldoveanu (pana Ia str.plt.Stoicescu) 

	

i() 
	

Str.Bazinului 

Str.Bucovinei 

Str.Calugareni 

Str.Caramidariei 

Str.Castelului 

Str.Ciocarliei 

Str.Ciresului 

Str. Constantin Brancoveanu 

	

l () 
	

Str. Constantin Gheorghiu (fosta str. Spicului) 

Str.Constantin Radovici (fosta str.Livezi) 

	

2 
	

Str.Constantin Solomon (Fosta str.Vadului) 

Str.Constructorului 

Str.Cringului 

	

15 
	

Str.Criviteni 

	

l ( 
	

Str.Dacia 

	

117 
	

Str.Dealului 

	

18 
	

Str.Dimitrie Cantemir 

	

ţ  () 	Str.Dorobanti 

	

I 2() 
	

Str.Dumbrava Rosie 

	

2 l 
	

Str.Duzilor 

	

22 
	

Str.Eremia Grigorescu 

	

i . 	Str.Eroilor 

	

l ?4 
	

Str.Fabricii 

	

I 25 
	

Str.Furceni 

	

126 
	

Str.Garlei 

	

127 
	

Str.G-ral Praporgescu 

	

128 
	

Str.Grigore Alexandrescu 

	

129 
	

Str.Grozesti 

Str.Mierlei 

Str.Milcov 

Str.Movilei 



Str.Mures 

Str.Muzei 

Str.Natalia Negru 

!() 
	Str.Nucului 

L/ 
	

Str.Ochesesti 

Str.Odaia 

L) 
	

Str.Odihnei 

10 ( 
	

Str.Partizanului 

Str.Peri 

Str.Poiana 

i ( 
	

Str.Prundului 

Str.Prunului 

( 
	

Str.Rates 

l( 
	

Str.Rosiori 

/ 
	

Str. Scolii 

Str.Sg.Serea 
() 	Str.Sg.Stefan Putanu 

Str.Soarelui 

Str. Stej arului 

Str.Tractoristilor 

i 
	

Str.Vidin 

Str.Vigilentei 

Str.Vointei 

Str.Vornîcului 

Str.Vrancei 

Str.Vultureni 

Str.Zorilor 

((.) 

	

Str.Aprodu Purice 

i()l - 
	

Str.Cimpului 

Str.Cocorasti 

Str.Dimitrie Anghel (fosta Buj orului) 

Str.Imasului 

Str.Lalelei 

Str.Malului 

i7 
	

Str.Sg.I.Cazan 

Str. Spicului 

là 



Str.Liliacului 

Str.Albinelor 

Str. Agricola Cardas 

Str. Alexandru Lascarov Moldoveanu 

Str. Epureni 

Str. Odihnei 

Str. Berzei 

Str. Mircea Eliade 

Str. Alexe Mateevici 

Str. Anghel Rugina 

Str. Ion Dongorozi 

Str. Ovid Caledoniu 

Str. Nicolae Petrascu 

Str. Vintila Dongoroz 

Str. Ilie C. Matei 

Str. Ovidiu N. Popovici 

Str. Constantin Narly 

Str. Mihail Manoilescu 

Str. Crizantemelor 

Str. Anton Cincu 

Str. Feoviari 

Str. Ghica Vodă  

Str. Mihail Kogălniceanu 

Str. Izvor 

Str. Mărăşeşti 

Str. Tudor Vladimirescu 

Str. Nicolae B ălcescu 

41). străzi de categoria a IV-a - de folosinţă  locală, care asigură  accesul la locuin ţe şi pentru servieii 
curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus. 

Străzi de categoria a IV-a - de folosinţă  locală, care asigură  aecesul la 
locuinţe şi pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus 

Aleea Teilor 

Aleea Egalitatii 

Aleea Complexului 

Aleea Trandafirilor 

- Aleea Plopilor 
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Fdt.Pi.Stoicescu 

Fdt.Plugului 

Fdt.Putului 

Fdt.Transformatoruiui 

Fdt.Vultureni 

Trecatoarea Livezi 

t t( 
	

Prelungirea Livezi 

Fdt. Maluiui 

Fdt. Mihai Eminescu 

Fdt. Vanatori 

Str. Ovid Caledoniu 

Str. Nicolae Petra şcu 

Str. Vintilă  Dongoroz 

Str. IIie C.Matei 

Str. Ovidiu N. Popovici 

Str. Constantin Narly 

F( 
	

Str.Constantin I. Mocanu 

Str. Miltiade Filipescu 

Str.Adrian Caraulan 

Str. Gh. Nicolau 

Str. Ştefan Zeletin 

r ( 

	

	
Str. Alexandru Demetriad 

Str. George Purcaru 

r 
	

Str. Negoiţă  Dănăilă  
r,( 
	

Str. Nicolae Iorga 

(7 
	

Str. Nicolae Tituiescu 

Str. Pamfil Şeicaru 

(,() 
	

Aleea Aviaţiei 

l )rumurile nationale, judeţene şi comunale îşi păstrează  categoria func ţională  din eare fac parte, fiind 
ilcrate continue în traversarea localit ăţilor, servind totodată  şi ca străzi. Modificarea traseeior 

t ( ra, în traversarea iocalit ăţilor, se poate faee numai eu aeordul administratorului drumului respectiv, în 
rdanţă  cu planul urbanistic aprobat. 

Cap. 1.4. Aria de cuprindere a administr ării druinurilor publice 
A rt. 13. Administrarea drumurilor publice cuprinde activit ăţi şi acţiuni care prin buna desfăşurare 
la utilizareajudicioas ă  şi eficientă  a drumurilor publice 

A rt.14. Activităţile cuprinse în administrarea drumurilor publice sunt: 

12 



Ă  
Extindere retele stradale (proiectare si executie); 

Reabilitarea şi modernizarea re ţelei stradale (proiectare şi execuţie); 

111 	Întreţinerea şi repararea re ţelei stradale existente, ce cuprinde 

Î ntreţinerea şi repararea sistemului rutier prin plombare şi covor asfaltic 

S pargerea şi refacerea sistemului rutier în cazul extinderii moderniz ării sau reparaţiile reţelelor de 

iitilităţi publice. 

(urăţarea căilor publice de circulaţie 

Semnalizarea rutier ă : 

indicatoare rutiere 

- marcaj e rutiere 

- semafoare 

!. Administrarea parc ărilor publice 

R idicare, depozitare, eliberare vehicule [ ără  stăpân sau abandonate 

)eszăpezirea căilor de comunicaţii 

15. Iri funcţie de complexitatea şi aria de cuprindere a activit ăţilor de la art. 13 acestea pot face obiectul 
cglementări sau regulamente separate care s ă  le guverneze, eupriiLzând sau nu activit ăţi conexe, 

l iitc prin hotărâri ale Consiliului local. 

10. Documentaţiile pentru reabilitarea şi modernizarea reţelelor de drumuri ale municipiului Tecuci 
întocmite în conformitate cu legisla ţia în vigoare şi aprobate prin hot ărâri ale Consiliului local. 

17. Semnalizarea rutier ă  a drumurilor publice şi a necesităţilor de trafie se realizeaz ă  cu respeetarea 
.!iiin ţei de Urgenţa a Guvernului nr. 195/2002, Hot ărârii Guvernului României nr. 85/2003 şi a Legii 

)01,repub1icata art. 68 lit. d. 

l H. Întreţinerea şi repararea re ţelei stradale sunt cuprinse în prezentul regulament, dar şi în 
iiicntări anterioare adoptate de Consiliul Local prin hot ărâri. 

<np. 11. ACTIVITĂŢI 

(np. 11. 1 Responsabilitatea administratorului drumurilor publice 

19. În conformitate cu Legea 2 1 5/200 1 ,republicat ă  în 2007, Consiliul Local administrează  domeniul 
) .şi domeniul privat al municipiului Tecuci, în cazul nostru c ăile publice de comunicaţie. 

20. Consiliul Local asigură  administrarea drumurilor de interes local de pe raza administrativ 
prin aparatul propriu al Prim ăriei. 

21. Consiliul local asigură  prin bugetul propriu, sau din alte surse legal constituite reabilitarea, 
nizarea şi întreţinerea străzilor şi parcărilor existente cu respectarea legisla ţiei în vigoare. 

22.Consiliul local adoptă  hotărâri privind: 

Aprobarea listelor de proiecte privind viitoarele lucr ări pe drumurile publice. 

Aprobarea documentaţiilor tebnico - economice pentru lucr ările de reparaţii şi modernizări a căilor 
!lic Intocmirea documenta ţiilor tehnico- economice, constituie atributii ce revin serviciilor de 

itate din cadrul primariei si vizate de primar. 

t. 23. Primarul, eu avizul Poliţiei municipale, Serviciul Circula ţie are obligaţia de a reglementa circula ţia, 
ca, staţionarea şi oprirea pe str ăzi a vehiculelor. Parcarea se admite, de regul ă, în locuri special 

iiiiate avizate de Poli ţia rutieră . 
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2. În zonele protejate ale municipiului, primarul prin serviciu de specialitate va lua masuri pentru 
iij area şi interzicerea circula ţiei de tranzit, prin asigurarea unor trasee de deviere a circula ţiei 
punzătoare, cu avizul Poli ţiei rutiere; 

25. Pentru oprirea mijloacelor de transport în comun în func ţie de intensitatea traficului, drumurile 
wc vor fi prevăzute cu staţii amenajate în afară  fiuxului circulaţiei. Amenaj area refugiului pentru 

Iiiccle de transport în comun şi seinnalizarea staţiilor cu indicatoare BUS se face de c ătre 
istratorul drumului. Amenajarea şi întreţinerea protec ţiei pentru călători din staţiile de autobuz se 

de către operatorii de transport. 

. 2(. Administratorii drumurilor pot institui restric ţii temporare, par ţiale sau totale de circula ţie, pentru 
1 irea unor lucrări, c9nform normelor si legislatiei in vigoare; 

27. Competiţiile sportive sau alte activităţi de acest gen desfăşurate pe drumurile publice vor avea loc 
ubţinerea avizului Poli ţiei Rutiere, înştiinţarea Poliţiei Locale şi aprobarea Primarului. Organizatorii 

4ila răspunderea şi iau toate măsurile pentru siguran ţa trafîcului rutier şi redarea drumu1ui pentru 
i liiiia publică, în condiţiile existente anterior organiz ării manifestărilor. 

28. Administratorii drumurilor impun urm ătoarele reguli: 

l )rumurile trebuie sa fie men ţinute în starea tebnică  corespunzătoare clasei şi categorii de drum 

J l critru buna exploatare, între ţinere şi reparare a c ăilor de comunicaţie sunt stabilite următoarele 
it ţ  i i: 

tiirea pe drum a vehiculelor cu noroi pe ro ţi sau pe senile, precum şi pierderea, prin scurgerea din 
i i l c, în timpul transportului, de materiale de construc ţie sau de alte materii; 

iitil ţarea sau sp ălarea vehiculelor murdare pe drumul public. Aceasta se va realiza înainte de a p ătrunde 
tiiim public şi numai pe spaţii amenajate; 

ugerea lubrifianţilor, a altor produse infiamabile, toxice sau de alta natur ă  pe drumul public şi pe 
i l c cu destinaţia de spaţii verzi; 

i s parea, prin depozitare (de materiale de orice fel), a p ărţii carosabile,a trotuarelor, spatiilor verzi, a 
iiilur mijloacelor de transport în comun, a şanţurilor, pistelor şi zonelor de siguranţă  a drumului, precum 
Jctrea stării de curăţenie a acestora; 

ic u laţia autovehiculelor pe acostamente, pe şanţuri, pe trotuare, pe spaţii de siguranţă  ale drumurilor; 

iculaţia pe drumurile publice, modernizate, a vehiculelor cu pneuri cu cuie, cu şenile, fără  bandaje de 
ic ţ ie, precum şi transportul prin târâre a unor obiecte sau materiale; prin excep ţie este admisă  circulaţia 

Iclor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale sau Ministerului de Interne, în cazul în care nu 
i posibilitatea evitării drumurilor publice modemizate, cu acordul şi în condiţiile stabilite de 
iiiistratorul acestora; 

listrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuin ţare, cu intenţie, a indicatoarelor, 
slire1or, amenaj ărilor rutiere, ori crearea de obstacole pe carosabil; 

i n plasarea, în zona drumului public, de construc ţii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu 
l oarele sau cu instalaţiile ce servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de amenaj ări sau alte 

i ţ o le care sunt de natura sa limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, sa stânj eneasc ă  participanţii 
iilic sau sa le distragă  atenţia, punând în pericol siguran ţa circulaţiei; 

i•ca de afi şe, inscripţii sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea 
iriclusiv pe suporturile acestora; 

i c s s l aţia, oprirea, sta ţionarea sau parcarea pe trotuare,pasaj e pietonale, alei sau zone verzi pe teritoriul 
wipiului Tecuci; 
tirugerea reperelor topometrice de pe domeniul public; 

14 



/1l 

i 2). În conformitate cu clasificarea drumurilor, administratorul introduce restric ţii de tonaj privind 
i 1e osii ale vehiculelor admise s ă  circule pe drumul respectiv. Restric ţia se materializeaz ă  sub forma 
t t ()arelor de circula ţie corespunzătoare, montate şi amplasate cu aprobarea primarului şi avizul Poliţiei 

O. Blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe platforma drumurilor deschise circula ţiei 
ihuc se face grija ,serviciilor de specialitate din cadrul primariei, cu aprobarea primarului şi avizul 
i ţ ci rutiere. 

, . În cazul în care drumurile publice sunt afectate de calamita ţi naturale sau în alte cazuri de for ţă  
ii uî, administratorii acestora vor lua de urgen ţă  măsuri pentru restabilirea operativ ă  a circulaţiei prin 

tittrea de variante ocolitoare sau de alte amenaj ări cu caracter provizoriu, dup ă  caz. 

i. 32. Atunci când aplicarea măsurilor prevăzute la art. 30 necesit ă  ocuparea temporar ă  a unor terenuri 
în zona drumului sau în afar ă  acesteia, serviciul de specialitate din cadrul primariei va încheia 

ose - verbale cu de ţinătorii terenurilor, urmând ca eventualele desp ăgubiri cuvenite celor afecta ţi să  se 
kscă  conform dispoziţiilor legale. 

ţ3. Administratorii căilor de comunicaţii au următoarele atribuţii: 
ccutarea lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor în strict ă  
danţă  cu documentaţiile de urbanism şi pe baza studiilor de circulaţie şi de trafic; 

!\lciiţinerea permanentă  în stare tehnică  bună  a drumurilor pe care le administreaz ă, verificarea stării 
c a străzilor, identificarea şi localizarea degrad ărilor produse în carosabil şi remedierea operativă  a 
ra, precum şi refacerile efectuate de de ţinătorii de utilităţi; 

tcşterea eficientei lucr ărilor de construire, reabilitare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor, prin 
ţ trea unor soluţii, materiale şi tehnologii performante: 

li  i ianizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunz ătoare a lucrărilor şi adoptarea restric ţiilor de 
I u ţie necesare desfăşurării traficului în condiţiile de siguranţă  pe toata durata execu ţiei lucrărilor de 

it tuire, modernizare şi întreţinere a străzilor; 

v i (area şi/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinat ă  de execuţia lucrărilor de construcţii, 
um şi refacerea zonelor adiacente afectate; 

l hiborarea, împreuna cu organele Poli ţiei Rutiere, a Studiilor de trafic , în concordan ţă  cu planurile de 
-= tutisrn şi cu programele de dezvoltare economico-social ă  de perspectivă  a localităţii 

lcii1izarea şi între ţinerea în perfeetă  stare de func ţionare a instala ţiilor de dirijare a circulaţiei, a 
tuhare1or, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor; 

t lerfec ţionarea şi modernizarea mijloacelor de semnalizare şi avertizare rutier ă  şi de dirijare a 
uhi ţiei; 

\ ittenajarea şi întreţinerea locurilor de parcare, în condi ţiile stabilite prin planurile de urbanism şi 
'IiIiiIe de circulaţie; 

, 	lenaj are de trotuare şi drumuri laterale pentru circulaţia pietonilor, vehiculelor cu trac ţiune ariimală,, a 
inre1or şi pistelor pentru biciclete se face respectând prevederile art. 20 şi 21 din prezentul regulament. 

il  Jtitocme şte şi actualizează  planurile de organizare a circula ţiei pentru municipiul Tecuci şi ia măsuri 
-•.;ttiti realizarea lucr ărilor ce se impun în vederea asigur ării fiuenţei şi siguranţei traficului; 

1.34 Administratorul drumului, prin serviciul de specialitate elibereaza avize desfacere drum, pentru 
it ventii in partea carosabi1trotuar/spatiu verde a drumului, in vederea executarii unor lucrari de 

sau montare a unor conducte de alimentare cu apa, canalizare, gaz metan si instalatii electrice; 

Nu se vor executa lucrari de interventii in infrastructura si suprastructura drumului decat in baza, 
if tilui de desfacere drurn, eliberat de primaria Tecuci; 

(ondjţii1e emiterii avizului desfacere drum este stabilit prin H.C.L. Tecuci; 
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. l [ 2 Aprobarea amplas ării de constructii şi instalatii în zona drumului public 

15. Realizarea în zona drumului public a oric ărei construcţii sau instalaţii, în orice scop, se face cu 

i itrea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu 

prealabil al administratorului drumului. 

i in zona drumului public este interzis ă  amplasarea de construc ţii, panouri publicitare sau instalaţii 
iii aparţin drumului şi care periclitează  siguranţa circulaţiei. 

( 1 onstrucţiile său instalaţiile temporare ale Ministerului Ap ărării Naţionale, cre au caracter de 

ţ (, se pot executa fară  acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept s ă  se obţină  
în cazul în care construc ţiile sau instalaţiile nu se demontează  într-un termen stabilit de comun 

i l cu administratorul drumului. 

l cntru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasaj elor, viaductelor, tunelurilor prin amplasarea 
ii it crană  sau subterană  a unor construcţii sau insta1aţii acceptate de administratorul drumurilor, se 

tt tarife de utilizare, care se constituie ca surse financiare pentru administrarea, exploatarea, 
iuerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice. 

l).1I.3. Resyonsabilitatea utilizatorilor drumurilor yublice şi a detinătorilor de 

retelelor tehnico-edilitare pe domeniul yublic 

ţ (. Participanţii la trafic trebuie s ă  aibă  un comportament care s ă  asigure fluenţa şi siguranţa 
l ii ţiei, să  nu pună  în pericol viaţa sau integritatea corporal ă  a persoanelor şi să  nu aducă  prejudicii 

itiictăţii publice sau private. 

37. Construirea, repararea şi întreţinerea lucrărilor edilitare subterane arnplasate, de regul ă, în afară  
i carosabile a drumului public sau în galerii vizitabile se face cu aprobarea administratorului drumului 
t rcspectarea legislaţiei în vigoare. 

38. De asemenea intră  în obligaţia deţinătorului de utilităţi comunicarea prin mass-media către 
a lucrărilor care urmează  a fi efectuate (zon ă, stradă, interval de timp). 

c 39. Refacerile sistemului rutier se vor face în func ţie de categoria drumului, conform avizului de 
J iccre drum eliberat de serviciul de specialitate din cadrul primariei. 

iP.III. AMENAJAREA, INTRETINEREA SI EXPLOATAREA LOCURILOR DE 

PARCARE 

tp. 111.1. Oprirea, stationarea si parcarea vehiculelor pe reteaua stradala a 

municipiului Tecuci 

, 40. Vehiculul oprit sau stationat pe drumul public trebuie asezat langa si la marginea drumului, pe 
ingur rand, daca nu se dispune printr-un alt mijloc de semnalizare; motocicletele fara atas, 

fi litmotoarele si bicicletele pot fi oprite si cate doua, una langa alta; 

i. 41. Vehiculele cu tractiune animala, precum si cele trase sau impinse pot circula, stationa sau opri 
=rHilili pe traseele stabilite prin hot ărârea consiliului local. 

11.42. Parcarea se admite, în locuri special amenajate în afara benzilor de circula ţie rutieră  a trotuarelor 
n ţii1or verzi, în parcări semnalizate şi marcate corespunz ător. 

Cap. 111. 2 Amenajarea locurilor de parcare 

. 43. Amenajarea locurilor de parcare se va realiza conform hotararii Consiliului Local Tecuci, 
ttltiiirea amplasamentelor facandu-se in conformitate cu prevederile legale; 

44. Initiativa pentru propunerea amenajarii spatiilor noi de parcare o poate avea, dupa caz, serviciul 
itttinistrare domeniul public si privat, seviciul siguranta circulatiei, urbanism sau compartiment asociatii 
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j) 
iii din aparatul propriu al primariei precum si asociatii profesionale de desfasoara activitate (ie 
J)ort persoane, sau alte persoane juridice interesate pentru înfiin ţarea de parcari Cu p1a1a 

J C  45. Tipul parcarii ce urmeaza a fi amenajata se propune de catre serviciile de specialitate din cadrul 
in conformitate cu legislatia in vigoare si se supune spre aprobare Consiliului Local Tecuci; 

46. In conformitate cu prevederile hotararii CL , se va emite certificatul de urbanism, avandu-se in 
lie regimul juridic al spatiului ce va avea ca destinatie loc de parcare, dupa care se va emite autorizatie 
twstruire in baza unui proiect de executie. 

(p. 111. 3. Intretinerea si exploatarea locurilor de parcare 

îiC 17. Intretinerea si exploatarea locurilor de parcare din municipiul Tecuci se realizeaza conform 
itiri1or Consiliului Local Tecuci; 

48. Tarifele, reducerile si gratuitatile pentru ocuparea locurilor de parcare se supun aprobarii 
iliu1ui Local Tecuci; 

i 1. 49. Parcarile de resedinta sunt reglementate prin H.C.L.; 

50. Parcarile cu plata pot fi utilizate in urmatoarele conditii: 

ii) Stationarea in locurile de parcare publica cu plata este permisa numai dupa plata tarifului stabilit; 

b) Incasarea tarifului se va face de catre reprezentantul operatorului de parcare, ce va emite un tichet 
(bilet) de parcare. 

c) Mijloacele auto apartinand serviciilor de interventie, cum ar fi: politie, pompieri, ambulanta, 
interventii gaz metan, ap ă  canalizare, si electrice, Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice 
din cadrul U.A.T.-Municipiul Tecuci vor fi scutite de plata tarifului orar; 

(1) Parcarile publice cu plata pot fi utilizate doar de parcarea autovehiculelor ce au masa maxima 
autorizata ce nu depaseste 3,5 to; 

c) Reprezentantul operatorului de parcare va purta echipament distinct si legitimatie de serviciu; 

5 1. Spatiile, ce au destinaţie locuri de parcare cu plata in municipiul Tecuci, sunt urmatoarele: 

• str. Republicii, în care 6 locuri sunt destinate statiilor de imbarcare ,,Taxi,, si 2 locuri pentru 
persoanele cu handicap; 

• str. Unirii, în care 12 locuri sunt destinate statiilor de imbarcare ,,Taxi,, si un loc pentru persoanele 
cu handicap; 

• str. Stefan cel Mare, tronsonul cuprins intre str. Cuza Voda si str. Gloriei în care 3 locuri pentru 
persoanele cu handicap; 

• str. Gloriei, în care 4 locuri sunt destinate statiilor de imbarcare ,,Taxi,, si 2 locuri pentru 
persoanele cu handicap; 

• str. Traian, în care 2 locuri pentru persoanele cu handicap; 

str. 13 Septembrie, în care 4 locuri sunt destinate statiilor de imbarcare ,,Taxi; 

• str. Somes, în care 10 locuri rezervate operatorilor de transport public in regim de ,,Taxi si 1 loc 
rezervat persoanelor cu handicap; 

t 52. Locurile de parcare vor fi semnalizate prin indicatoare si marcaje rutiere dupa cum urmeaza: 

• locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap - vor fi semnalizate prin marcaj rutier de 
culoare galbena; 

• locurile de parcare rezervate operatorilor de transport - vor fi semnalizate prin vopsea de culoare 
alba cu inscriptia ,,Taxi; 
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53. Locurile pentru stationarea, oprirea autovehiculelor ce desfasoara activitate de transport c ălători 

l ementate prin HCL.Tecuci. 

qi  IV. RESTRICŢII 

Semnalizarea şi amenaj ările rutiere corespunz ătoare pe drumurile publice situate în vecin ătatea 
lor de învăţământ, pieţelor, târgurilor şi spitalelor sunt prioritare şi se efectuează  de către serviciul de 
i tate din cadrul Primariei Tecuci. 

5. Primarul elibereaz ă, cu avizul Poliţiei Rutiere şi al deţinătorilor de utilit ăţi amplasate pe zona de 
. după  înştiinţarea Poliţiei Locale, autoriza ţii pentru circulaţia pe drumul public pentru transportatorii 
lctuează  transporturi agabaritice speciale sau cei care efectueaz ă  transport rutier de m ărri 
ll()ase, în condi ţiile legii. 

%. Primarul municipiului Tecuci poate institui m ăsuri de reglementare a traficului rutier şi pietonal din 
1tcipiu1 Tecuci după  cum urmează : 

), artere stradale închise circula ţiei rutiere; 

) trăzi cu circulaţie rutiera într-un singur sens; 

), reducerea regimului de viteza admisa în anumite zone; 

l) restricţii de tonaj; 

eliberarea de autoriza ţii speciale diferen ţiate. 

Propunerile pentru aceste restric ţii vor fi făcute de către o comisie de specialitate, numita prin 
v/i ţia primarului, cu avizul politiei rutiere; 

7. Circulaţia autovehiculelor pe c ăile publice din municipiul Tecuci este restric ţionată  in functie de 
carea străzilor. Restricţionarea face referire la sensuri de circula ţie, tonaj, viteză, gabarit şi alte 

trientări de circulaţie aplicate la aceast ă  dată  în municipiul Tecuci; 

•5. Pot circula fără  restricţii pe întreg teritoriul municipiului Tecuci urm ătoarele categorii de 
i vehicule: cele apar ţinând serviciilor de ambulanţă, protecţie civilă  situaţii de urgenţă, Serviciul 
tttorizarea Serviciilor Publice din cadrul U.A.T.-Municipiul Tecuci, pompieri, jandarmerie, 

t tteru1ui Administraţiei si Internelor, M. Ap. N, M. Justiţiei - Dir. Gen. A Penitenciarelor, şi unităţilor 
itle S.R.I şi S.P.P aflate în misiune. 

49, 59. (1)Pot circula fara restrictii pe raza intregului municipiu, in baza unor autorizatii urmatoarele 
t ţ orii de vehicule: 

t) cele destinate interventiilor, la avariile drumurilor, retelelor tehnico-edilitare si care apartiri 
administratorilor acestora, a Serviciului Monitorizarea Servicii Publice din cadrul U.A.T. Tecuci; 

1) cele destinate tractarii autovehicu1elor avariate, abandonate sau stationate neregulamentar; 

c) cele apartinand serviciilor de salubrizare; 

l) cele care transporta paine si produse de panificatie; 

i) cele care efectueaza transport rutier de marfuri periculoase, in conditiile legii. 

(2) Autorizaţiile vor fi emise de c ătre U.A.T.-Municipiul Tecuci, Serviciul Monitorizarea 
vi ciilor Publice- Compartimentul Transporturi. 

t Modelul de autorizatie este prezentat în anexa nr. 1 Ia prezentul Regulament. 

tt. 60. Instituirea restrictiilor de tonaj sunt aprobate prin hotarari ale Consiliului Local si pot fi ridicate in 
r 111 in care prin Iucrarile efectuate sunt imbunatatite caracteristicile tehnice ale drumurilor care sa permita 

ikiarea vehiculelor de tonaj superior; 

41.61. Autovehiculele de transport marfa care tranziteaza municipiul Tecuci vor circula numai pe 
ittoare1e trasee: 
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t ,  ./ 
) traseul aprobat pe clirectia Tisita- Galati: DN 24 - Podul Doamnei-str. Gheorghe Petrascu -g 

nord - str. Nicoresti - str.Tudor Pamfile - str. Transilvaniei - str. 1 Decembrie1918 - DN 25 xi 
nvers; 

l traseul aprobat pe directia Barlad - Galati : DN 24- drum centura - Podul Doamnei-str. 
Uheorghe Petrascu - gara nord - str. Nicoresti - str.Tudor Pamfile - str. Transilvaniei - str. 1 
I)ecembriel9l8 —DN 25 si invers; 

i) traseul aprobat pe directia Galati - Matca: DN 25 - str. 1 Decembrie 1918 - str. Stefan Petica - 
str. Stefan Cel Mare - str. Cuza Voda - DJ 25 1 ( Matca) si invers; 

ţ  traseul aprobat pe directia Movileni - Matca : DJ 251 (Movileni) - str. Ana Ipatescu - str. 
Ăgricola Cardas - Muresului - bariera CFR- str. Gheorghe Lazar- str. 1 Decembrie 1918- DN 25-
str. Stefan Petica - str. Stefan Cel Mare - str. Cuza Voda - DJ 251 (Matca) si invers; 

) traseul aprobat pe directia Barlad - Matca : DN 24- drum centura - Podul Doamnei-str. 
Gheorghe Petrascu - gara nord - str. Nicoresti - str.Tudor Pamfile - str. Transilvaniei - str. 1 
[)ecembriel 91 8 .- DN 25- str. Stefan Petica - str. Stefan Cel Mare - str. Cuza Voda - DJ 25 1( 
Matca) si invers; 

wC 62. (1) Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice- Compartimentul Transporturi din cadrul U.A.T.-
*cipiu1 Tecuci va emite autoriza ţii pentru circulatia autovehiculelor de transport marfa, pe anumite 
ic, ce depasesc tonajul maxim aprobat in baza unei taxe ziluice, respectiv abonament lunar, aprobate de 

iIiu1 Local Tecuci, dupa cum urmeaza: 

) pana la 10 tone masa totala - 50 lei/zi, sau abonament lunar în valoare de 500 lei /luna; 

h pana la 20 tone masa totala - 100 lei/zi, sau abonament lunar în valoare de 1000 lei /luna; 

i) peste 20 tone masa totala - 150 lei/zi, sau abonament lunar în valoare de 1 500 lei // luna 

(2) Modelul de autorizaţie este prezentat în anexa nr.2 la prezentul regulament. 

iîc 63. Se instituie restrictii de tonaj de 3,5 tone masa totala pe urmatoarele strazi, cu excep ţia 
mij loacelor de transport în comun, a c ăror trasee sunt stabilite prin HCL: 

• str. 1 Decembrie 1918,  tonsonul cuprins intre str. Stefan Petica si str. Tecuciul Nou; 

• str. Dimitrie Harlescu; 

• str. Ecaterina Teodoroiu; 

• str.. Gheorghe Petrascu, tronsonul cuprins intre str. 1 Decembrie 1918  si Gara Nord; 

• str. Vasile Alecsandrii; 

• str. Galati; 

• str. Elena Doamna; 

• str. Alecu Ruso; 

• str. Mircea Voda; 

• str. Ioan Petrovici; 

• str. Unirii; 

• str. Republicii; 

• str. George Cosbuc; 

• str. Pietii; 

• str. Gloriei 

• str. Cpt. Vlad; 
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i. Alexandru Papadopol Calimah; 

Ir. Mr. Genoiu; 

t r. Stefan cel Mare, tronsonul cuprins intre str. Cuza Voda si str. Dimitrie Harlescu; 

tr. Costache Negri 

b-dul Victoriei; 

Ă leea Strandului; 

Ă leea Teilor 

str. Cpt. Decuseara 

t Se instituie circulaţia rutieră  într-un singur sens, pe urmatoarele strazi: 

str. Gloriei, tronson str.1 Decembrie 1918- 13 Septembrie; 

• str. Artei, tronson ie şire parcare- str. 13 Septembrie; 

• str. 13 Septembrie; 

str. Traian, tronson str. Cpt Vlad- Unirii; 

• str. Stefan cel Mare - tronson cuprins intre str. Cuza Voda si str. Mihai Eminescu; 

str. Cpt. Vlad, tronson str. Traian - 1 Decembrie 1 9 1 8; 

• 	str. Pietii; 

str. Republicii; 

• str. Costache Negri; 

• ocazional str. Cuza Voda tronsonul cuprins intre str. Plugului si str.Petru Rares; 

• 	str. Oltului; 

• str. Costache Racovita; 

• str. Elena Doamna tronson cuprins intre str. 1 Decembrie 1918 si str. Nicoresti. 

.65 Primarul elibereaz ă  cu avizul Poliţiei Rutiere şi al deţinătorilor de utilităţi amplasate pe zona de 
itit, autorizaţii pentru circulaţia pe drumul public pentru transportatorii care efectueaz ă  transporturi 

!blritice sau cei care efectueaz ă  transport rutier de m ărfuri periculoase, în condi ţiile legii. 

41 .66. În municipiul Tecuci regimul de vitez ă  este de maxim 50 km/h, mai puţin în zonele cu restric ţie 
11 ite de către Consiliul local aI municipiului Tecuci. 

t .67. În conformitate cu prevederile legale prin prezentul regulament Consiliul local al municipiului 
tiici instituie următoarele regimuri de viteză  pe drumurile publice aflate în patrimoniul public al 

01111 cipiu1ui: 

a) regim de viteza de 30 kin Ih - pe strazile: 

• str. Cuza Voda; 

• str. Stefan Cel Mare; 

• str. Gheorghe Petrascu, pe tronsonul cuprins intre str. 1 Decembrie 1918  si Gara de Nord; 

• str. 1 Decembrie 1918,  tronson cuprins intre str. Gheorghe Petrascu si str. Dimitrie Harlescu; 

• str. Tudor Vladimirescu; 

b) regiin de viteza de 30 km lh - pe sectoarele de drum public corespunzatoare zonei de amplasare a 
, iiiitatilor de invatamant; restrictii vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere, de catre serviciile de 
pccialitate din cadrul primariei; 
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Circulatia vehiculelor cu tractiune animala, in intravilanul municipiului Tecuci, este interzisa cu 
-jliit urmatoarelor trasee: 

s lraseul Matca - spre Barlad : str. Cuza Voda ( DJ 251) - STR: Petru Rares - str. Plt. Stoicescu-
i u x andru Lascarov Moldoveanu - str. Plugului- spre com.Tiganesti si retur; 

l) lraseul Matca - spre com. Draganesti : str. Cuza Voda ( DJ 251) - str. Nicolae Balcescu- str. 
lancu - str. Malului- spre com. Malul Alb, Draganesti si retur; 

il lraseul Matca - Movileni : Matca - str. Cuza Voda ( DJ 251) - str. Stefan Cel Mare - Stefan 
str. 1 Decembrie 1918 - str. G-ral Dragalina - str. Muresului- str. Agricola Cardas - str. Ana 
- Movileni; 

. (). Circulatia vehiculelor cu tractiune animala pe traseele stabilite este permisa numai in conditiile 
=i rii colectarii dejectiilor in timpul deplasarii acestora pe drumurile publice; 

et 70. Soeietatile comerciale, ce isi desfasoara activitatea pe strazile: Cuza Voda, Stefan Cel Mare, 13 
iihrie,Somes, Traian pot efectua aprovizionarea numai intre orele: 05.00 -7.30 si intre orele 18.00 - 

--f 71. Se interzice descarcarea, inearcarea, manipularea, depozitarea si comercializarea oricarui tip de 
ti pc trotuare, parte carosabila sau spatii verzi; 

et 72. Se interzice blocarea c ăilor de acces pentru vehicule la intrarea în institu ţii publice şi proprietăţi 

73. Se interzice staţionarea, oprirea şi parcarea autovehiculelor ce desf ăşoară  activitate de transport 
Adw, de călători în alte locuri decât cele aprobate prin hot ărârea consiliului local. 

i 74. Se interzice ocuparea domeniului public sau privat al municipiului Tecuci cu autovehicule expuse 
Vil 	cu excep ţia spaţiilor special amenajate. 

iii7S .Se interzice oprirea, staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru diferite 
viI ăţ i sau pentru persoanele cu handicap. 

76.Modificarea regimurilor de vitez ă  se poate efectua numai prin hot ărâri ale consiliului local Tecuci. 

CAP. V. SANCTIUNI SI CONTRAVENTII 

77. Contravenţiile la prezentul regulament pot fi aplicate de: 

agenţii eonstatatori prev ăzuţi de O.U.G nr. 195/2002 şi H.G. 85/2003; 

agenţii constatatori ai Poli ţiei Locale Tecuci; 

angajaţii numiţi prin Dispoziţia Primarului Municipiului Tecuci. 

78. Încălearea prevederilor prezentului regulament atrage r ăspunderea contravenţională . 

79. Constituie contravenţie următoarele fapte şi se sancţionează  astfel: 

l. cu amendă  de la 100 lei la 500 lei pentru: 

încălcarea prevederilor de la art.36, art.SOlit.a; art.68, art.69,art.72, art.75. 

., cu amendă  de la 300 lei la 1000 lei pentru 

încălcarea prevederilor de la art.28.2 lit.j, art.73, art.74 şi art.75. 

3. cu amendă  de la 500 lei la 1000 lei pentru 

încălcarea prevederilor de la art.28.2, lit.a, b, c, d şi g; art.59, alin.(1) ;art.62 alin(1) lit.a), art.63; 
tirt.70. 

1. cu amendă  de la 1000 lei la 1500 lei pentru 

încălcarea prevederilor de la art.28 lit.e,f,h, i, k; art.34 lit.a, b; art.62, alin (1), lit.b); şi art.71. 
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cu amendă  de la 1500 lei la 2000 lei pentru 

incălcarea prevederilor de la art.35 alin. 1; art. 62,alin(1), lit.c). 

.HO. Plângerile împotriva proceselor verbale de constatare a contraven ţiilor şi aplicare a sancţiunilor se 
i ţ i()nează  conform prevederilor OG nr.2/2001. 

Hl. Prezentul regulament poate fi completat sau modificat, în func ţie de actele normative noi ap ărute în 
wniu, prin hotărrea Consiliului local. 

H2 Anexa nr. 1, ce cuprinde model de autoriza ţie de liberă  circulaţie, şi anexa nr. 2, modelul de 
iiiaţie privind circulaţia autovehiculelor de transport marfa ce dep ăşeşte tonajul maxim pe drumurile 
ec din municipiul Tecuci, face parte din prezentul Regulament. 

i sH3 Începârid cu adoptarea prezentului regulament orice prevederi contrare se abrog ă . 
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