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REFERAT
privind staţionarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiul Timişoara
S-a constatat că pe străzile din municipiul Timişoara, pe aleile dintre blocuri şi în
parcajele aferente acestora, staţionările voluntare ale vehiculelor grele sunt extrem de
frecvente.
Astfel, un număr semnificativ de vehicule din această categorie sunt fie parcate la
domiciliul şoferilor sau proprietarilor, fie sunt abandonate de multă vreme pe diverse artere.
Mare parte a acestor vehicule aparţin unor societăţi cu garaje amenajate, dar care permit
şoferilor să parcheze vehiculele în afara acestora.
De asemenea, micii particulari deţinători de astfel de vehicule le parchează în curţile
proprii sau în vecinătatea acestor, perturbând liniştea locatarilor din zonă.
Acest fenomen reduce semnificativ capacitatea de circulaţie şi staţionare pe arterele
rutiere, fiind o piedică în calea desfăşurării fluente şi în condiţii de siguranţă a traficului şi, de
asemenea, produce poluare fonică în zonele rezidenţiale.
Măsura de interzicere a staţionării vehiculelor grele ar putea fi materializată prin
amplasarea de indicatoare rutiere în acest sens, dar având în vedere amploarea fenomenului,
aceasta ar fi foarte costisitoare şi practic nerealizabilă. De aceea se impune stabilirea unei
norme cu caracter general asupra întregului oraş.
Având în vedere cele de mai sus, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului
rutier şi pietonal, în scopul creşterii numărului de locuri de parcare pentru autoturisme şi al
gradului de confort al cetăţenilor
Propunem
adoptarea unei hotărâri privind interzicerea staţionărilor voluntare a vehiculelor cu o
masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t pe drumurile publice şi pe terenurile
aparţinând domeniului public sau privat ale municipiului Timişoara.
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