
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTARÂRE : 5-3 
Din 	. 05. 2021 

Privind : Aprobarea constituirii Comisiei de Sistematizare a Circulatiei Rutiere si 
Pietonale, pe raza Administrativ Teritorială  a Municipiului Tecuci  

Iniţiator: Lucian Grigore Costin, Primarul Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Număr de Inregistrare şi data depunerii proiectului 5-3 din .05.2021; 
Consiliul local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit în şedinţa 	  

in data de 	.05.2021; 
Având in vedere: 
- referatul de aprobare a iniţiatorului inregistrat sub nr. 	3.1/ .05.2021; 
- raportul de specialitate intocmit de către Direcţia Servicii Publice inregistrat sub 

/ (1-.05.2021; 
- 	avizul comisiilor de specialitate nr.  27  	; 
In conformitate cu prevederile Ordorlanţei Guvernului nr.43/1997, republicată  privind 

regimul drumurilor, cu modificările i completările ulterioare; ale Ordonanţei de Urgenţă  a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice art.29 alin(1), art.128 alin(1) 
alin.(2). 

in temeiul art.129 alin.(1), alin (2) lit.c), i lit.d), alin.(6) i alin (7) lit.m), art.196 alin.(1) 
lit.a), coroborat cu art.139 alin.(3) lit.e) i lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările i completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. Se aprobă  Regulamentul de organizare şi funcţionare a "Comisiei de Sistematizare a 

Circulaţiei Rutiere i Pietonale, pe raza Administrativ Teritorială  a Municipiului Tecuci, conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aproba componenţa Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere i Pietonale, pe 
raza Administrativ Teritorială  a Municipiului Tecuci cu următorii: 

	

1. 	 consilier local; 

	

2. 	 consilier local; 
3. Primarul Municipiului Tecuci, Lucian Grigore Costin - Preşedinte comisie; 
4. Viceprimarul Municipiului Tecuci, Oliwer Claudiu Drăgan - Vicepreşedinte comisie; 
MEMBRI COMISIE: 

	

1. 	 ,Secretar General U.AT. Municipiul Tecuci; 

	

2. 	 , Arhitectul Şef al Municipiului Tecuci; 

	

3. 	 , Şef Serviciul A.D.P.P.; 

	

4. 	 , Şef Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice; 

	

5. 	 , Şef Serviciul Investiţii; 

	

6. 	 , Director Poliţia Locală  Tecuci; 

	

7. 	 ,Reprezentantul Biroului rutier din cadrul Poliţiei Municipiului 
Tecuci; 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă  la indeplinire prin grija F'rimarului municipiului Tecuci. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor intereşali prin grija Secretarului General al 

U.A.T. Municipiului Tecuci. 

LucianMrigare COSTIN 

AVIZAT, 
SECRETAR GENERAL U.A.T. Tecuc‘i. 

Jr. Borşan George Lucian 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. PZ 	3,9  din 	• (r) 	giC)"4 

Privind: aprobarea constituirii Comisiei de Sistematizare a Circulatiei 
Rutiere şi Pietonale, pe raza Administrativ Teritoriala a Municipiului 
Tecuci.  

Având in vedere că până la acest moment in cadrul U.A.T municipiul 
Tecuci nu au fost luate măsuri pentru reglementarea circulaţiei rutiere 
pietonale, luând în considerare noile acte normative şi reglementări 1n ceea 
ce priveşte circulaţia pe drumurile publice, ţinând cont de necesitatea 
reglementarii traficului rutier i pietonal in condiţiile creşterii intensităţii 
traficului in municipiul Tecuci, se impune constituirea unei comisii de 
sistematizare a circulaţiei rutiere si pietonale , precum si stabilirea 
componenţei acesteia şi a regulamentului de organizare şi  funcţionare. 

In conformitate cu prevederile art.8 coroborate cu prevederile art.22 
din O.G. nr.43/1997 cu modificările şi completările ulterioare, privind 
regimul drumurilor i ale art. 128 alin.1 din O.U.G. 195/2002 cu 
modificările si completările ulterioare, privind circulaţia pe drumurile publice, 

Supunem analizei proiectul de hotărâre prin care să se aprobe 
constituirea Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere si Pietonale, pe 
raza Administrativ Teritoriala a municipiu1ui Tecuci , componenta acesteia, 
precum si Regulamentul de organizare si funcţionare conform anexei I la 
prezentul proiect de hotărâre. 

P 
Lucian zor,e CbTIN 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
Direcţia Servicii Publice 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 	din  /O  

Privind: aprobarea constituirii Comisiei de Sistematizare a Circulatiei Rutiere si 
Pietouale., pe raza Administrativ Teritoriala a municipiului Tecuci. 

Soluţionarea problemelor comunităţii locale reprezintă  una din sarcinile si 
priorităţile majore ale adrninistraţiei publice locale. 

Una din principalele probleme ale comunităţii locale, cu care aceasta 
se confrunta zilnic i care lasă  o amprentă  asupra confortului social, o reprezintă  circulaţia 
pe raza municipiului Tecuci. 

Intensificarea traficului rutier prin creterea numerică  importanta a 
parcului de autovehicule, creterea mediei anuale de kilometri parcuri/autovehicu1, 
diversificarea tipurilor de autovehicule care circulă  pe drumurile publice, 
creterea gradului de poluare a mediului, au ca rezultantă  creterea gradului de 
agresivitate a acestuia, reglementarea legislativă  i supravegherea acestei 

activităţi, care să  conduce la o îmbunătăţire a siguranţei circulaţiei pe drumurile 
publice devenind o strictă  necesitate. 

Având iu vedere OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, art. 
29 alin(1): 

Circulatia pe drumurile publice se desfasoara in conformitate cu regulile de 
circulatie si cu respectarea semncatiei semnalizarii rutiere realizate prin 
mjloacele de semnalizare, semnalele si indicatiile politistului rutier care 
dirzjeaza circulatia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de 
semnalizare temporara si semnalele conduceitorilor de velzicule. 

Arl. 128 alin (1) Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele 
atributii: 
a) iau masuri pentru mentinerea permanenta in stare telznica buna a drumurilor pe 
care le administreaza, precum si pentru iluminarea corespunzatoare a acestora, 
conform legii; 
b) iau masuri pentru instalarea, aplicarea si intretinerea mijloacelor de 
semnalizare rutiera si a ecliipamentelor destinate sigurantei circuiatiei, conform 
standardelor in vigoare, ţinândevidenta 	acestora; 
c) întocmesc si actualizează  planurile de organizare a circulatiei pentru localitatile 
urbane si iau masuri pentru realizarea lucrarilor ce se impun in vederea asigurării 

uentei si sigurantei tracului, precum si a reducerii nivelurilor de emisii poluante, 
cu avizul 	politiei rutiere; 
d) stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si 
parcare pentru dferite  categorii de velzicule, cu avizulpolitiei rutiere; 
e) iau masuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia 
pietonilor, ve1ziculelor cu tractiune animala, a tractoarelor, de piste pentru 
biciclete,precum si de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe 
drumurilepe care le 	administreaza  cu avizulpolitiei rutiere,• 



f) inregistrează i ţin evidenta vehictdelor nesupuse inmatricidării,- 
g) iau masuri pentru ridicarea si depozitarea, in spatii special amenajate, 
a autovehiculelor, rernorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, 
devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile 
publice, abandonate sau parasite pe domeniul public; 
h) iau masuri pentru asigurarea spatiului si depozătarii vehiculelor cu 
tractiune animala, depăsite circulând pe drumurile publice pe care le este interzăs 
accesul; 
i) sprijină activitatile organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si 
Ministerul Administratiei si Internelor pentru educatia rutiera a elevilor. 
(2) Proiectele de sistematizare a localitatilor, de reglementare a circulatiei, 
precum si a drumurilor publice din interiorul si din afara acestora, elaborate de 
autoritatile publice locale, vor fi avizate de seful politiei rutiere a judetului, 
municipiului Bucuresti sau, după caz, al politiei rutiere din Inspectoratul General al 
Politiei Române. 

In temeiul art.129 alin(1), alin(2) lit.c), lit.d), alin(6) si alin(7) lit.m), 
art.196 alin(1) lit.a), coroborat cu art.139 alin.(3) lit.e) şi lit.g) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, pentru atingerea acestui scop consider ca se 
impune infiinţarea şi funcţionarea Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere si 
Pietonale, pe raza Administrativ Teritoriala a municipiului Tecuci, conform 
Regulamentului de organizare si funcţionare. 

Direcţia Servicii Publice, 
Ciocănel Ionuţ 



T.fCt. 
i 

T. 	 -: 

urij:- 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI 
FUNCTIONAREA COMISIEI DE SISTEMATIZARE A 

CIRCULATIE RUTIERE ŞI PIETONALE DIN CADRUL 
PRIMARIEI MUNICIPIULUI TECUCI 

Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic privind organîzarea şi 
funcţionarea Comisiei de Sistematizare a Circulatiei Rutiere şi Pietonale din cadrul 
Primariei 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, definind conditiile şi modalitatile care trebuie 
îndeplinite pentru asigurarea desfaşurarii fluente şi in siguranta a circulatiei rutiere, apararea 
vietii şi integritatii corporale, a sanatatii persoanelor, proprietaţii publice şi private, protecţia 
mediului 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 circulatia pe drumurile publice, 
modificata şi completata; 
- Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, modificata ş  i 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.11 12/2000 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, modif1cat şi 
completat; 
- Legea nr. 50/1 99 1 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata 
ş  i completata; 
- Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, moclificata ş i completata; 
- Legea nr. 1 0/1 995 privind calitatea in constructii, modificata si completata; 
- Ordinul ni. 6/2003 privind masuri pentru respectarea disciplinei in domeniul urbanismului si 
amenajarii teritoriului in scopul asigurarii f1uidizarii traf1cului si a sigurantei circulatiei pe 
drumurile publice de interes national si judetean, modif1cat si completat; 
- Legea nr. 42 1 /2002 privind regimul juridic al vehiculelor f ara stapan sau abandonate pe 
terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ 
teritoriale, modif1cata si completata; 



Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

- H.G. nr. 273/1 994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii 
s i instalatii aferente acestora, modificata s i completata; 
- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificata si completata; 
- Ordinul nr. 1 1 8/2002 pentru modificarea pct. 3, 4, 1 5 din Normele tehnice privind 
proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona 
drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului 
transporturilor nr. 571/1997; 
- Standardele şi normativele in vigoare; 
- Hotararile Consiliului Local Tecuci şi Dispozitiile Primarului Municipiului Tecuci 
referitoare la reglementiirile circulatiei rutiere de pe raza Municipiului Tecuci; 
- Alte acte normative referitoare la drumuri, siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului, 
amenaj area 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. 1 95/2002 si alte acte normative privitoare la drumurile publice, cum 
arfi: 

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 eare se vor amenaj a noduri de giratie; 
e) proiectele parcarilor inclusiv cele sub si supraterane; 
f) montarea s i demontarea indicatoarelor rutiere; 
g) stabilirea de noi reglementări privind circulatia rutiera: strazi cu sens unic, treceri 

pietonale, zone rezidentiale, trasee speciale pentru traversarea sau ocolirea centrului 
orasului, priorităti de trecere, limitarea vitezei de deplasare inclusiv 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 
s i 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 circulatiei, parcarii, stationarii s i opririi pe strazi a vehiculelor si 
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 la retelele de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie 
electrica, telefonie si televiziune prin cablu care afecteaza 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 la retelele edilitare care afecteaza 

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

accesul transportului agabaritic; 
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 43/1997 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 de catre secretariatul comisiei, după  verificarea 
documentaţiilor. Ordinea de zi se aprobă  de către primar şi va fi facută  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 de 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 aI 
şedinţei. 
Art.11 Hotărârile comisiei vor fi monitorizate şi făcute 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 Iua orice decizie va considera necesara pentru rezolvarea 
cazurilor exceptionale, urmand a inştiinta Comisia de Circulatie despre acestea in proxima 
sedinta. 

Art. 14. Avizele vor fi senmate de catre Presedintele Comisiei de Circulatie (in cazul in care 
acestia participa la sedinta) si Secretarul Executiv al Comisiei de Circulatie. In cazul in care 
Presedintele/Vicepresedintele nu participa la sedinta avizele vor fi semnate de catre Secretarul 
Executiv aI Comisiei din cadrul Primariei Municipiului Tecuci. 


