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REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI 
FUNCTIONAREA C()MISIEI DE SISTEMAT!ZARE A 
CIRCULATIE RUTIERE ŞI PIETONALE DIN CADRUL 

PRIMARIEI MUNICIPIULUI TECUCI 

Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic privind organizarea şi 
funcţionarea Comisiei de Sistematizare a Circulatiei Rutiere şi Pietonale din cadrul 
Primarii Municipiului Tecuci. 

Art.I. Comisia de Circulatiei se constituie din reprezentanti ai administratorului drumului 
public din cadrul Primariei Municipiului Tecuci, din reprezentanti ai Politiei Rutiere din 
cadrul Politiei Municipiului Tecuci, precum şi din reprezentanti ai Politiei Locale Tecuci. 

Art. 2. Comisia de Circulatiei din cadrul Primariei Municipiului Tecuci reglementeaza, 
controleaza şi monitorizeaza activitatea de sistematizare a circulatiei pe drumurile publice 
administrate de Consiliul Local Tecuci, defmind conditiile şi modalitatile care trebuie 
îndeplinite pentru asigurarea desfaşurarii f1uente şi in siguranta a circulatiei rutiere, apararea 
vietii şi integritatii corporale, a sanatatii persoanelor, proprietaţii publice şi private, protecţia 
mediu1ui inconjurator, precum şi a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor in acest 
domeniu. 
Art.3. Actele normative care stau la baza activitaţii Comisiei de • Circulaţie sunt: 
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 1 95/2002, privind circulatia pe drumurile publice, 
modificata şi completata; 	. 	. 	. 	 . 
- Hotararea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanta de Urgen\a a Guvernului nr. 1 95/2002 privind circu1atia pe drumurile publice, 
modificata şi completata; 
- Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, modificata şi completata; 
-Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructmii nr. 980/201 1 privind aprobarea 
Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si 
efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta 
Guvernului nr. 27/201 1 privind transporturile rutiere, modificat şi completat; 	• 
- Ordinul Ministerului de Interne nr. 1 1 1 2/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind conditiile de inchidere a circulatiei şi de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea 
executarii de lucrari in zona drumurilor publice şi/sau pentru protejarea drumului, modificat şi 
completat; 
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata 
ş  i completata; 
- Ordonanta Guvernului nr; 43/1997 privind regimul drumurilor, modificata şi completata; 
- Legea iir. 1 0/1995 privind calitatea in constructii, modificata si completata; 
- Ordinul nr. 6/2003 privind masuri pentru respectarea disciplinei in domeniul urbanismului si 
amenajarii teritoriului in scopul asigurarii fluidizarii traf1cului si a sigurantei circuiatiei pe 
drumurile publice de interes national si judetean, modificat si completat; 
- Legea nr. 421/2002 privind regimuljuridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe 
terenuri apărtinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ 
teritoriale, modificata si completata; 



Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchirîere, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii 
s i instalatii aferente acestora, modificata si completata; 
- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificata si completata; 
- Ordinul nr. 1 18/2002 pentru modificarea pct. 3, 4, 15 din Normele tehnice privind 
proiectarea si amp1asara constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona 
drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului 
transporturilor nr. 571/1997; 
- Standardele ş i normativele in vigoare; 
- Hotararile Consiliului Local Tecuci şi Dispozitiile Primarului Municipiului Tecuci 
referitoare la reglementiirile circulatiei rutiere de perazaMunicipiului Tecuci; 	• 	• • 
- Alte acte normative referitoare la drumuri, siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului, 
amenajarea teritoriului urbane, etc.; 
- OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 
Art. 4. - Comisia de Circulatiei are competenta de a analiza, stabili si aproba masuri privind 
circulatia si stationarea vehiculelor precum si lucrarile care se executii pe raza Municipiului 
Tecuci conform OUG nr. 195/2002 si alte acte normative privitoare la drumurile publice, cum 
ar fi: 

a) strategii de dezvoltare a municipiului Tecuci; 
b) studiile intocmite privind circulatia generala in municipiu; 
c). studii. privind intersectiile •.ce urmează  a fi semaforizate; • • • 	: 	• • 	• 
d) intersectiile in care se vor amenaja noduri de giratie; 
e) proiectele parcarilor inclusiv cele sub si supraterane; 
f) montarea s i demontarea indicatoarelor rutiere; 
g) stabilirea de noi reglementări privind cireulatia rutiera: strazi cu sens unic, treceri 

pietonale, zone rezidentiale, trasee speciale pentru traversarea • sau ocolirea centrului 
orasului, priorităti de trecere, limitarea vitezei cle deplasare inelusiv cu limitatoare de 
viteza, limitarea tonajului, stabilirea programului de aprovizionare in zonele 
restrictionate; 

h) optimizarea traseelor, amplasarea statiilor mijloacelor de transport in comun local cat 
si cele pentru transportul interurban; 

i) masuri ce vizeaza modificari temporare ale reglementarilor de circulatie; 
j) orice fel de lucrari pe drumurile publice sau in imediata lor vecinatate, precum si 

orice alte masuri privind circulatia pe drumurile publice care cad in responsabilitatea 
comisiei; 

k) reglementarea circu1atiei, parcarii, stationarii s i opririi pe strazi a vehiculelor s i 
pietonilor; 

I) reglementarea accesului autovehiculelor de tonaj in zonele cu restrictie din municipiu; 
m) lucrari care presupun afectarea fizica a infrastructurii rutiere, si a zonei verzi de 

siguranta a drumului cum ar fi: realizarea lucrarilor de extinderi, inlocuire de retele 
inclusiv a bransamentelor Ia retelele de apa, canalizare, gaze,. termoficare, energie 
electrica, telefonie si televiziune prin cablu care afeeteaza circulatia rutiera, etc.; 

n) respectarea •legislatiei in vigoare referitoare la construirea, repararea s i intretinerea 
lucrarilor edilitare subterane si supraterane; • 

o) aproba semaforizarea unor intersectii si• treceri•• pietonale; 
p) aproba accesul auto de pe domeniul public la obiective publice si private; 
q) aproba lucrari pe domeniul public care afecteazii circulatia rutiera si pietonala; 

• r) aprobari pentru constructii in zona drumului; 
s).: aprobari pentru.racorduri s•i• bransamente. 1a.rete11e.•edi1itare •care• afecteaza 

circulatia rutiera sau pietonala; 
t) aprobari pentru accesul •auto in zonele cu restrictie de tonaj din mumicipiu si pentru 

accesul• transportu1uiagabaritic; 
u) aprobari pentru actiuni in zona drumului public si de pe drumul public; 



v) avizeaza PUz - uri, PUD - uri si alte proiecte cerute prin Certificatul de Urbanism in 
vederea obtinerii autorizatiilor necesare 

Art.5. Comisia este numita prin dispozitie a Primarului. 

Art.6. (1) In vederea îndeplinirii atributiilor Comisia de Circulatie se întruneste, de regula, 
lunar sau ori de cate ori este nevoie la convocarea presedintelui/Secretarului, este legal 
constituita in momentul in care sunt prezenti jumatate plus unu din membrii si iau hotariiri cu 
votul majoritatii membrilor prezenti. 
(2) Avizul Comisiei de circulatie se elibereaza in conformitate cu OG 43/1 997 privind 
regimul drumurilor, modificata si completata, si OUG 1 95/2002 privind circulatia pe 
drumurile publice, modificata si completata, de catre administratorul dumului public 
impreuna cu politia rutiera 

Art.7 Propunerea ordinii de zi se face cle catre secretariatul comisiei, după  verificarea 
documentaţiilor. Ordinea de zi se aprobă  de către primar şi va fi făcută  public prin postarea pe 
site-ul instituţiei. Ordinea de zi şi documentaţiile propuse sunt transmise în format electronic 
membrilor comisiei. 

Art 8 Convocarea membrilor comisiei şi, după  caz, a invitaţilor se face telefonic sau prin 
e-mail, prin grija secretariatului. 

Art 9 Lucrările comisiei sunt conduse de primar sau viceprimar Secretariatul comisiei 
consemnează  prezenţa membrilor, întocmeşte procesul verbal cle şedinţă, redactează  
Hotărârea comisie şi adresele de comunicare a concluziilor şedinţei dacă  este cazul. 

Art.1O Concluziile dezbaterilor în comisie se iau prin consens, iar în cazul când nu există  
consens, decizia apartine primarului. Aceste aspect vor fi consemnate în procesul verbal al 
şedinţei. 	 • 	 . 

Art 11 Hotărârile comisiei vor fi monitorizate şi iăcute publice prin afişare pe site-ul 
instituţiei şi transmise tuturor compartimentelor din primarie sau altor institutii care au 
atribuţii în ceea ce priveşte implementarea hotărârilor 

Art.12. Pentru cazurile exceptionale, in vederea operativitatii si scaderii birocratiei, Primarul 
Municipiului Tecuci numeste o echipa de interventie (Biroul Operativ) pentru cazurile 
exceptionale, din a carei componenta face parte presedintele Comisiei, Secretarul Comisiei de 
Circulatie si reprezentantul Politiei Rutiere membru al Comisiei de Circulatie 

Art. 13. Biroul Operativ va lua orice decizie va considera necesara pentru rezolvarea 
cazurilor exceptionale, urmand a inştlinta Comisia de Circulatie despre acestea in proxima 
sedinta. 

Art. 14. Avjzele vor fi senmate de catre Presedintele Comisiei de Cireulatie (in cazul in care 
acestia participa la sedinta) si Secretarul Executiv al Comisiei de Circulatie. In cazul in care 
Presedinte1e/Vicepresedinte1e nu participa la sedinta . avizele vor fi semnate de catre Secretarul 
Executiv a1 Comisiei din cadrul Primariei Municipiului Teeuci 


