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Hotararea Consiliului Local 379/29.11.2011
pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulatia autovehiculelor
destinate transportului de marfuri si a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5 tone
in municipiul Timisoara si a Hotararii Consiliului Local 21/2008 - pentru modificarea Hotararii
Consiliului Local nr. 485/2006
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Referatul nr. SC2011 - 25936/22.11.2011 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul
GHEORGHE CIUHANDU;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei
pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati
comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si
culte si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si
culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice , modificata si completata de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/2006;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulatia autovehiculelor destinate
transportului de marfuri si a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5 tone in municipiul
Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 21/2008 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.
485/2006 privind circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajelor cu masa totala
maxima autorizata mai mare de 5 tone in municipiul Timisoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
Avand in vedere Regulamentul de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea nr. 1.391/2006;
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 98/2004 pentru modificarea si completarea Hotararii
Consiliului Local nr. 66/2002 si a Hotararii Consiliului Local nr. 10/1999 privind constituirea Fondului
Special al Drumurilor Publice pe raza Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
In conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c) si alin. (6) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica
locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;

HOTARASTE
Art. 1: Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 485/2006, astfel:
a) Art. 1 se modifica si va avea urmatorul continut: 'Se restrictioneaza accesul si circulatia autovehiculelor
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destinate transportului de marfuri si a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, in
zona din municipiul Timisoara identificata potrivit Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta
hotarare si pe arterele de circulatie pe care sunt instituite restrictii de tonaj semnalizate prin indicatoare rutiere,
denumita in continuare 'zona restrictionata'.
b) Art. 4 se modifica si va avea urmatorul continut: 'Restrictionarea circulatiei autovehiculelor cu masa totala
maxima autorizata mai mare de 3,5 t in zona nominalizata la art.1 se face astfel:
a. in intervalul orar 2000 ÷ 0700 accesul si circulatia acestora sunt permise numai pe baza de autorizatie;
b. in intervalul orar 0700 ÷ 2000 accesul si circulatia acestora sunt interzise;
c. fara restrictii orare in cazul legitimatiilor si abonamentelor, cu exceptia intervalului orar 07,30-08,30'.
c) Art. 10 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut: 'Constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda de 2.500 RON urmatoarele fapte:
a. conducerea unui autovehicul in zonele de restrictie stabilite prin prezenta hotarare fara a poseda autorizatie
de circulatie, legitimatie sau abonament ori cu autorizatie nevalabila pentru intervalul orar, tonajul, traseul sau
categoria respectiva, precum si cu legitimatia sau abonamentul nevalabile;
b. nerespectarea intervalului orar stabilit prin prezenta hotarare;
c. conducerea unui autovehicul a carui masa totala cantarita depaseste masa totala maxima autorizata;
d. refuzul conducatorului auto de a supune autovehiculul operatiunilor de cantarire solicitate de agentii
constatatori.

Art. 2: Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 21/2008, astfel:
a) Art. 1 lit. a) din Hotararea Consiliului Local nr. 21/2008 se modifica si va avea urmatorul continut:
'Restrictiile mentionate la art. 1 vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere cu aceste semnificatii si prin
indicatoare de orientare. Pe arterele pe care este instituita restrictia de tonaj de 3,5 t accesul autovehiculelor cu
masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 t este interzis, cu exceptiile prevazute la art.5, a
abonamentelor, a legitimatiilor si a riveranilor, pentru care accesul se va face pe baza de autorizatie de
circulatie, legitimatii, precum si abonamente, cu plata corespunzatoare si fara restrictii orare.'
b) Art. 1 lit. b) din Hotararea Consiliului Local nr. 21/2008 se completeaza dupa cum urmeaza:
Tariful perceput pentru obtinerea legitimatiei este de 600 lei. Legitimatia conform modelului prezentat in
Anexa 2 la prezenta, este nenominala si se elibereaza la cerere.
Tarifele percepute pentru obtinerea abonamentelor lunare nominale sunt urmatoarele:
3,5 t (exclusiv) - 5 t (inclusiv)
1200 lei
5 t (exclusiv) - 7,5 t (inclusiv)
2000 lei
7,5 t (exclusiv) - 12,5 t (inclusiv)
4000 lei
12,5 t (exclusiv) - 16 t (inclusiv)
6000 lei
16 t (exclusiv) - 22 t (inclusiv)
8000 lei
22 t (exclusiv) - 40 t (inclusiv)
10000 lei
Peste 40 t
12000 lei
Se pot emite abonamente si pentru mai multe luni, cu plata tarifului corespunzator pentru fiecare luna,
cumulat. Pentru abonamentele emise pentru un an (12 luni), tariful cumulat se reduce cu 25%.
Modelul abonamentului este prevazut in Anexa 3 la prezenta hotarare.
c) Art. 1 lit. d) va avea urmatorul continut: ' Legitimatiile, abonamentele, precum si autorizatiile prevazute in
prezenta hotarare se elibereaza de catre Primaria Municipiului Timisoara prin Serviciul Reglementari
Transporturi Urbane din cadrul Directiei Tehnice. Abonamentele si autorizatiile, sunt sub forma de ecuson din
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hartie, se atribuie in baza certificatului de inmatriculare si se prezinta la control insotite de certificatul de
inmatriculare al autovehiculului. Abonamentul si autorizatia nu sunt transmisibile. Legitimatiile, sunt sub
forma de ecuson din hartie, se atribuie la cerere si sunt transmisibile.'
Art. 3: Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 485/2006 si ale Hotararii Consiliului Local nr.
21/2008 raman neschimbate.
Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Tehnica din cadrul Primariei
Municipiului Timisoara.
Art. 5: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Politiei Locale;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- Politiei Rutiere a Municipiului Timisoara;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI
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