
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A  nr. 462 

din 4 decembrie 2018 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 303/2016 

pentru aprobarea Regulamentului de acces și circulație a utilajelor și autovehiculelor de transport 

marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5t în Municipiul Arad 
 

 Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive  nr. 

72380/04.10.2018, 

Luând în considerare raportul de specialitate al Serviciului Întreținere și Reparații Căi de 

Comunicare Terestre, înregistrat cu nr. 72386/04.10.2018, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 303/2016 pentru 

aprobarea Regulamentului de acces și circulație a utilajelor și autovehiculelor de transport marfă cu masa 

maximă autorizată mai mare de 3,5t în Municipiul Arad, cu modificările și completările ulterioare, 

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, 

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți 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) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 

modificările și completările ulterioare,  
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

H O T Ă R Ă Ș T E 
  

Art. I. Articolul 12 alin. (1) lit. a) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Arad nr. 303/2016, modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 

118/2017,  se modifică și va avea următorul conținut: 

”a) Cele care aparțin sau de care dispun, în baza unor contracte de închiriere/folosință, societățile 

care prestează servicii publice de salubritate, întreținere rețea de transport public, întreținere rețele de 

termoficare, întreținere rețele de alimentare cu apă și canalizare, întreținere și reparații străzi, având ca 

beneficiar Municipiul Arad – acces gratuit.” 

Art. II. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi, prin grija Serviciului 

Administraţie Publică Locală. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
Roxana TABUIA Contrasemnează pentru legalitate 

   SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Lilioara STEPANESCU 
Red./Dact. SML/SML Verif. C.M. 
1 ex.  Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicare Terestre 

1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 

1 ex. Dosar şedinţã CLMA 4.12.2018                                                                                                                                       Cod PMA -S4-02          



 



 

ROMÂNIA P R O I E C T Avizat 

JUDEŢUL ARAD  S E C R E T A R 

MUNICIPIUL ARAD  Lilioara Stepanescu  

CONSILIUL LOCAL   

Nr. 349/10.10.2018 

H O T Ă R Â R E A  nr.  ______ 

din ___________________2018 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 303/2016 

pentru aprobarea Regulamentului de acces și circulație a utilajelor și autovehiculelor de transport 

marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5t în Municipiul Arad 

 

 

 Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive  nr. 

72380/04.10.2018, 

Luând în considerare raportul de specialitate al Serviciului Întreținere și Reparații Căi de 

Comunicare Terestre, înregistrat cu nr. 72386/04.10.2018, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 303/2016 pentru 

aprobarea Regulamentului de acces și circulație a utilajelor și autovehiculelor de transport marfă cu masa 

maximă autorizată mai mare de 3,5t în Municipiul Arad, cu modificările și completările ulterioare; 

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 temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 7, pct. 13, alin. (9), art. 45 

alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

H O T Ă R Ă Ș T E 

  

Art. I. Articolul 12 alin. (1) lit. a) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Arad nr. 303/2016, modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 

118/2017,  se modifică și va avea următorul conținut: 

”a) Cele care aparțin sau de care dispun, în baza unor contracte de închiriere/folosință, societățile 

care prestează servicii publice de salubritate, întreținere rețea de transport public, întreținere rețele de 

termoficare, întreținere rețele de alimentare cu apă și canalizare, întreținere și reparații străzi, având ca 

beneficiar Municipiul Arad – acces gratuit.” 

Art. II. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi, prin grija Serviciului 

Administraţie Publică Locală. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR  

 

 

 

 
STPLAAE 

Red./Dact. Liliana Florea  

Cod PMA-S4-01 



 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

nr. 72380/04.10.2018 

 

 

 

 

 

 

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, a proiectului de hotărâre, referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Arad nr. 303/2016  pentru aprobarea Regulamentului de acces și circulație a utilajelor și 

autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5t în Municipiul Arad,  în 

susținerea căruia formulez prezenta 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 303/2016 pentru 

aprobarea Regulamentului de acces și circulație a utilajelor și autovehiculelor de transport marfă cu masa 

maximă autorizată mai mare de 3,5t în Municipiul Arad, cu modificările și completările ulterioare; 

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, 

 

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Arad nr. 303/2016  pentru aprobarea Regulamentului de acces și circulație a utilajelor și 

autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5t în Municipiul Arad. 

 

 

PRIMAR 

Gheorghe Falcă 

 

 

 

 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECŢIA TEHNICĂ 

Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre 

Nr. 72386/04.10.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Referitor la : expunerea de motive înregistrată cu nr. 72380/04.10.2018 a domnului Gheorghe Falcă, 

Primarul Municipiului Arad, prin care se solicită modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Arad nr. 303/2016  pentru aprobarea Regulamentului de acces și circulație a utilajelor și autovehiculelor de 

transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5t în Municipiul Arad. 

 

Considerente generale:  

În considerarea  faptului că unele din societățile comerciale care prestează servicii publice de 

salubritate, întreținere rețea de transport public, întreținere rețele de termoficare, întreținere rețele de 

alimentare cu apă și canalizare, întreținere și reparații străzi, având ca beneficiar Municipiul Arad utilizează 

în desfășurarea activității vehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5t de care dispun în baza unor 

contracte de închiriere/folosință, conform contractelor încheiate neexistând obligativitatea de a desfășura 

activitatea cu utilaje proprii, este necesară extinderea utilizării gratuite a acestora în desfășurarea activității 

pe contractele la care beneficiarul este Municipiul Arad. 

                                                                        

Considerente juridice:  

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 303/2016 pentru aprobarea 

Regulamentului de acces și circulație a utilajelor și autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă 

autorizată mai mare de 3,5t în Municipiul Arad, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederilor 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, aprobată prin Legea nr. 49/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare  

- prevederile 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 considerarea aspectelor enumerate mai sus, 

 

P R O P U N E M: 

 

Aprobarea modificării articolului 12, alin. (1) litera a) a Regulamentului din Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Arad nr. 303/2016, modificat prin Hotărârea consiliului Local al Municipiului Arad 

nr./ 118/2017 după cum urmează: 

”a) Cele care aparțin sau de care dispun, în baza unor contracte de închiriere/folosință, societățile 

care prestează servicii publice de salubritate, întreținere rețea de transport public, întreținere rețele de 

termoficare, întreținere rețele de alimentare cu apă și canalizare, întreținere și reparații străzi, având ca 

beneficiar Municipiul Arad – acces gratuit.” 

 

 Director executiv,           Director executiv adjunct,      Şef Serviciu, 

   Elena Portaru               Liliana Florea   Clementina Iucu 

 

 

     Viza Serviciului Juridic Contencios 

     Nume prenume _________________________ 

     Semnătura  _________________________ 

 
DT/SIRCCT 
Red/DactFlorea Liliana  


