ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
PRIMAruA ORA~ULUI BOC$A
CO~ AR'P~~~YI-;)
J~pIC
J i;' 'J ....'i /' r/:
"W~':/--'
,~...._
l.!./ {"
{ ,Ct·_{
"
'.
NR • ,1
i

ANUNT
Va aducem la cunostinta faptul ca, in conformitate cu prevederile Legii nr.
52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, precum si
prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile
si completarile ulterioare, s-a elaborat urmatorul proiect de hotarare:
1. PROIECTDE HOTARARE privind reglementarea circulatiei pe str.
Izvor, str. Muresului ~i str. Tiberiu Botlik din orasul Bocsa a
autovehieulelor ell masa maxima autorizata de peste 7,5 tone
II'

.11>

Proiectul de hotarare il dam publicitatii prin afisare la sediul
Prtmariel Orasului Bocsa sl pe site-ul Prlrnariei Orasului Bocsa
(www.orasulbocsa.ro)
In continuarea acestui anunt, va redam integral:
• Memoriu justificativ nr.
• Expunerea de motive la proiecte de hotarare
• Textul complet al proiectului de hotarare privind modificarea tarifului de
colectare, transport, depozitare/eliminare deseuri menajere in orasul Bocsa
• Totodata va aducem la cunostinta faptul ca cei interesati pot trimite in scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoarea de recomandare privind proiectul de
hotarare enuntat mai sus, pana la data de 28.07.2017 la Registratura generals a
Primariei Orasului
Bocsa.
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PROIECT
HOTARARE
privind reglementarea circulatiei pe str. Muresului si str. Tiberiu Botlik din orasul
Bocsa a autovehiculelor cu mas a maxima autorizata de peste 7,5 tone

Consiliul Local al orasului Bocsa intrunit in sedinta ordinara,
Vazand Expunerea de motive a Primarului orasului Bocsa, raportul de specialitate al
Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si a Compartimentului Autoritatea de Transport,
precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, prin care se
propune reglementarea circulatiei autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5
tone pe str. Izvor, str. Muresului si str. Tiberiu Botlik din cadrul orasului Bocsa,
Avand in vedere Avizul nr. _ din data de 05.09.2017 emis de Inspectoratul de Politie a
Judetului Caras-Severin,
Luand in considerare:
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 republicata, privind
circulatia pe drumurile publice;
- Hotararea de Guvern nr.1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului
de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile

publice;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195 din 22 decembrie 2005 privind protectia
mediului;
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/200 1 privind regimul juridic
al contraventiilor, modificata si completata,
In conformitate cu prevederile art. 486 din Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu
modificarile si cornpletarile ulterioare,
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, cu
modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art.36, alin.2, lit. b) ~i lit.c) din Legea nr.215/200 1 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Art. 1. (1) Circulatia autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone se

poate desfasura pe str. Muresului si str. Tiberiu Botlik numai in baza unei autorizatii de acces
obtinuta in prealabil, numai in intervalul orar 6.00 - 22.00, potrivit Anexei nr. 1 ce face parte
integranta din prezenta hotarare.
(2) Se aproba Procedura de eliberare a Autorizatiilor de acces pe strazile restrictionate de
pe raza Orasului Bocsa, de stabilire a traseelor si de amenajare/semnalizare rutiera a strazilor cu
restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu MMA peste 7,5 tone potrivit Anexei nr. 3 la
prezenta hotarare ce face parte integranta din aceasta.

Art. 2. (1) Autorizatiile de acces pe str. Muresului si str. Tiberiu Botlik din Orasul Bocsa
pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata peste 7,5 tone, se vor elibera de la Primaria
Orasului Bocsa - Compartimentul Autoritate de Transport, care va avea obligatia afisarii la loc
vizibil a acestui serviciu dupa cum urmeaza:
- Autorizatiile eu valabilitate de 0 zi, valabilitatea acesteia fiind reprezentata de data
chitantei fiscale (sau a instrumentului de plata) cu care s-a achitat autorizatia;
- Autorizatiile eu valabilitate mai mare de 0 zi pe care valabilitatea va fi inscriptionata
pe fata autorizatiei,
(2) Autorizatiile de acces sunt din hartie-carton, se atribuie in baza certificatului de
inmatriculare si se prezinta la control insotite de certificatul de inmatriculare al autovehiculului.
(3) Modelul autorizatiei de acces este prevazut in Anexa nr. 4 care face parte integranta
din prezenta hotarare.
(4) Anual, pana la data de 0 I decembrie, Primaria Orasului Bocsa va asigura realizarea
autorizatiilor de acces pentru anul viitor.
Art. 3. Se aproba instituirea tarifelor pentru eliberarea autorizatiilor de acces pe
strazile restrictionate de pe raza Orasului Bocsa potrivit Anexei Dr. 2 la prezenta hotarare ce face
parte integranta din aceasta.
Art. 4. (1) Sumele incasate pentru eliberarea autorizatiilor de acces se fac venit la
bugetullocal al Orasului Bocsa.
(2) Sumele astfel colectate vor fi utilizate pentru intretinerea drumurilor.
Art. 5. Circulatia autovehiculelor de interventie (jandarmerie, pompieri, ambulanta,
ISU, etc.) si cele apartinand societatilor ce presteaza servicii comunitare pentru Primaria
Orasului Bocsa ( salubrizare, intretinere carosabil, intretinere spatii verzi, etc.) se face lara nicio
restrictie.
Institutiile in cauza vor solicita autorizatia speciala de acces, care va fi eliberata
gratuit pentru fiecare autovehicul utilizat.
Art. 6. Operatorii care efectueaza transportul de marfuri cu vehicule peste 7,5 tone
au obligatia afisarii in coltul din dreapta-jos al parbrizului, vizibil atat din interiorul, cat si in
exteriorul fiecarui vehicul, a autorizatiei de acces pe str. Muresului si str. Tiberiu Botlik ..
(2) In cazul in care agentii constatatori observa posibilitatea depasirii masei totale
maxim autorizate a unui autovehicul, acestia pot solicita conducatorului auto sa supuna
autovehiculul unei operatiuni de cantarire.
(3) Conducatorul auto este obligat sa insoteasca agentul constatator sa supuna
autovehiculul acestei operatiuni.
Art. 7. (1) Circulatia autovehiculelor cu mas a maxima autorizata de peste 7,5 tone
in zona restrictionata in intervalul orar 6.00-22.00, lara a detine autorizatie de acces valabila,
constituie contraventie ~i se sanctioneaza cu amenda de la 250 lei la 2.500 lei.
(2) Stantionarea, parcarea sau gararea autovehiculelor cu masa maxima autorizata de
peste 7,5 tone pe str. Izvor din ora~ul Boqa constituie contraventie ~i se sanctioneaza cu amenda
de la 250 lei la 2.500 lei.
(3) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare, se aplica corespunzator.
Art. 8. Constatarea contravenliilor ~i aplicarea sanctiunilor prevazute de prezenta
hotanlre se face de catre de persoanele imputernicite de acesta - Compartimentul Autoritate de
Transport ~i de catre agentii Serviciului Politie Locala Boqa ~i ai Politiei Rutiere.

Art. 9. Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare de la data aducerii la
cunostinta publica a prevederilor prezentei hotarari,
Art. 10. Compartimentul Autoritate de Transport, Serviciul Urbanism ~i
Amenajarea Teritoriului si agentii Serviciului Politic Locala Bocsa vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art. 11. Secretarul orasului Bocsa va comunica prezenta hotarare in eel mult 10 zile
de la adoptare urmatorilor:
- Primarului orasului Bocsa
- Institutiei Prefectului Judetului Caras-Severin
- Serviciului Economic
- Serviciului Impozite si Taxe,
- Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului
- Serviciului Public de Politie Locala.

Presedinte de sedinta
PROROCU PETRU

Contrasemneaza
Secretarul Orasului Bocsa
DRAGHICI CODRUTA LILIANA

Anexa 1 la H.C.L. nr:

STRAzILE DIN ORASUL
BOCSA
,
,
pe care este restrictionata circulatia
autovevhiculelor cu MMS mai mare de 7,5 tone
(Traseul de trafic greu)

1. STR. MURE~ULUI

2. STR. TIBERU BOTLIK

Compartiment Autoritatea de Transport
Ing. Miron Marius Stefan
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TARIFELE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR
DE ACCES PE STRA.ZILE RESTRICTIONATE DE PE RAZA ORA~ULUI BOC~A

A. Pentru autovehiculele cu MMA< 7,5 tone: NU ESTE NECESARA
AUTORIZATIE DE ACCES
B.
Pentru autovehiculele de transport marfa ~i persoane cu MMA
, t one
pes t e 75
eliberare
Tarif
autorizatie (lei)
Autovehieule
marfa
transport
eu MMA peste
7,5 tone
Autovehieule
transport
eu
persoane
MMA peste 7,5
tone

Autorizatie
pe 0 zi

500

Autorizatie
Autorizati
Autorizati
Autorizati
Autorizati
e pe 15 e pe 30 e pe 60 e pe 90 pe un an
zile
zile
zile
zile

5.000

10.000

15.000

40.000

80.000

a.GRATUIT, pentru autovehiculele mentionate in licenta de traseu
detinuta
b.Pentru autovehiculele care nu detin licenta de traseu se aplica tarifele
de la marfa

Observatii:
1. Autorizatia se elibereaza doar pentru accesul pe str. Muresului si str.
Tiberiu Botlik, intre orele 06.00 si 22.00.
2. Stationarea si gararea pe spatiul public a autovehiculelor cu MMA peste
7,5 tone este interzisa,
C.

Pentru
autovehiculele
de interventii (pompieri,
jandarmerie,
arnbulanta, ISU, etc.), ale serviciilor publice (salubrizare,
intretinere
carosabil, intretinere spatii verzi, transport public local de persoane, etc. La
solicitarea detinatorilor, se vor elibera GRATUIT autorizatii de acces, pentru
fiecare autovehicul utilizat.
MMA = Masa Maxima
inmatriculare

Autorizata

a vehiculului,

conform certificatului

de

Anexa 3 la H.C.L. nr:
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PROCEDURA DE ELIBERARE A AUTORIZATIILOR DE ACCES PE STRAZILE
RESTRICTIONATE DE PE RAZA ORA~UL BOC~A, DE STABILlRE A TRASEELOR
~I DE AMENAJARE/SEMNALIZARE RUTIERA A ZONELOR CU RESTRICTII DE
CIRCULATIE PENTRU AUTOVEHICULELE CU MMA PESTE 7,5 TONE
Cap. 1 - CONDIIII GENERALE

ART. 1.
Pentru fluidificarea traficului si limitarea intensitatii acestuia, precum si
pentru protectia unor sectoare de drumuri, Consiliul Local Bocsa a aprobat
instituirea de restrictii pentru circulatia pe str. Muresului si str. Tiberiu Botlik de pe
raza orasului Bocsa a autovehiculelor de marfa cu masa maxima autorizata mai
mare de 7,5 tone.
ART. 2.
In sensul prezentei proceduri, prin autovehiculul cu masa maxima autorizata
mai mare sau egala cu 7,5 tone, se intelege orice autovehicul rutier inmatriculat,
avand eel putin doua axe, sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul si
semiremorca ori remorcile tractate de acesta si a carer masa maxima autorizata
insumata depaseste 7,5 tone.
ART. 3.
Semnalizarea rutiera a acestei restrictii, precum si semnalizarea rutiera de
orientare a participantilor la trafic se realizeaza prin grija Serviciului Urbanism si
Amenajarea Teritoriului impreuna cu Serviciul Politic Locala Bocsa din cadrul
Primariei Orasului Bocsa.
ART. 4.
I.Prin exceptie de la prevederile Art.1, circulatia autovehiculelor este
permisa pe baza autorizatiei nominale de acces, eliberata pentru fiecare autovehicul
de Compartimentul Autoritate Transport, conform metodologiei prezentate in
continuare.
2. Autorizatia nominala de acces este valabila numai in original, in perioada,
pe traseul si in conditiile inscrise in aceasta. Autorizatia nominala de acces nu este
transmisibila,

3. Autorizatia nominala de acces nu poate fi eliberata cu mai mult de 15 zile
calendaristice inainte de prima zi de valabilitate.

ART.S.
1. Autorizatia nominal a de acces se pastreaza, in original, la bordul
vehiculului si se prezinta la controlul organelor abilitate.
2. In cazul pierderii, furtului, detcriorarii sau schimbarii detinatorului
vehiculului pentru care a fost eliberata, cu exceptia cazurilor de leasing, autorizatia
nominal a de acces se considera nula si nu se inlocuiestc. In acest caz, detinatorul
poate solicita eliberarea unei noi autorizatii, in conditile prezentei proceduri.
3. Autorizatia nominala de circulatie i~i pastreaza valabilitatea in cazul
schimbarii numarului de inmatriculare al vehiculului, pentru acelasi detinator, cu
mentinerea celorlalte inscrisuri din autorizatia nominata de circulatie.
ART.6.
Prevederile Art.l. nu se aplica pentru:
a- vehiculele detinute de unitatile Ministerului Apararii Nationale;
b- vehiculele detinute de unitatile subordonate Ministerului Administratiei
si Intemelor;
c- vehiculele detinute de SC TRANS LOC BOC~A S.R.L. Bocsa;
d- vehiculele specializate utilizate in exclusivitate pentru servicii de
ambulanta;
e- vehiculele detinute de serviciile de urgenta, asa cum sunt definite in
Ordonanla Guvemului nr.88/200 1 privind infiintarea, organizarea si
functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.363/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare;
f- vehiculele care efectueaza transporturi in interesul NATO sau
Parteneriatul pentru Pace, asa cum sunt definite in Legea nr.23/1996
pentru ratificarea Acordului dintre statele parti la Tratatul Atlanticului de
Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire
la statutul fortelor lor si a Protocolului aditional, incheiat la Bruxelles la
19 iunie 1995, cu modificarile ulterioare;
g- vehiculele detinute de institutii ale statului cu atributii in securitatea si
siguranta nationala;
h- vehiculele care efectueaza activitatea de deszapezire, in baza contractelor
incheiate cu Primaria Orasului Bocsa;
1- vehiculele care efectueaza transporturi in baza contractelor incheiate cu
Primaria Orasului Bocsa;

ART.7.
I.Riveranii pot efectua transport numai pe sectorul de drum restrictionat pe
care acestia i~i au domiciliullsediul social sau punctul de lucru declarat la registrul
comertului.
2. In sensul prezentei proceduri, prin riveran se intelege orice persoana
fizica sau juridica care are domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la
registrul comertului pe unul dintre sectoarele restrictionate,
3. Dovada indeplinirii conditiilor stabilite la alin.( 1) se face la solicitarea
organelor de control, in traseu, cu cartea de identitate a detinatorului, in cazul
persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comertului din
care sa reiasa sediul social ori punctul de lucru, in copie stampilata si semnata in
original de catre conducatorul unitatii, cu inscrisul "Conform cu originalul", in
cazul persoanelor juridice.
Cap. 2 - ELIBERAREA

AUTORIZATIILOR

DE ACCES

ART.S. Eliberarea autorizatiilor de acces cu valabilitate de 0 zi
1. Eliberarea autorizatiilor se face la solicitarea persoanelor fizice sau
juridice, de catre Compartimentul Autoritate Transport din cadrul Primariei
Orasului Bocsa situat la sediul de pe str. Autogarii,
2.Valabilitatea 0 reprezinta data chitantei fiscale (sau a instrumentului de
plata) cu care s-a achitat tariful de eliberare a autorizatiei,
ART.9. Eliberarea autorizatiilor de acces cu valabilitate mai mare de 0 zi
1. Eliberarea autorizatiilor se face la solicitarea persoanelor fizice sau
juridice, in baza documentelor prezentate.
2. Documentatia cuprinde urmatoarele:
2.1. Memoriu din care sa rezulte necesitatea efectuarii transportului pe
traseul sau pe traseele solicitate, numarul de vehicule pe fiecare traseu, numerele
de inmatriculare, perioada pentru care se solicita autorizatia;
2.2. Certificatul de inmatriculare, in copie, pentru fiecare vehicul, inclusiv
semiremorcile ~il sau remorcile;
2.3. Autorizatia special a de transport pentru depasiri de limite masice si/sau
dimensiuni maxime admise, daca este cazul, sau declaratie pe propria raspundere
ca nu se depasesc in circulatie limitele masice si/sau dimensiunile maxime admise
prevazute in anexa nr.2 la Ordonanta Guvemului nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.4. Copie a contractului de inchiriere/leasing, in cazul in care solicitantul
autorizatiei nominale de circulatie nu este detinatorul vehiculelor;
2.5. Dovada necesitatii efectuarii transportului pe sectorul de drum
restrictionat

( contracte, comenzi de transport etc.).
Fiecare pagina a documentelor,
transmise in copie, va purta inscrisul
conform cu originalul, semnatura administratorului si stampila unitatii, in original.

3. Analiza documentatiilor
se realizeaza de catre Compartimentul
Autoritatea de Transport din cadrul Primariei Orasului Bocsa.
4. Concluziile privind analiza documentatiei pentru eliberarea autorizatiilor
nominale de acces se consemneaza intr-un proces-verbal.
5. Conditii pentru acordarea autorizatiilor nominale de acces:
5.1. punctul de origine sau de destinatic al al transportului se afla situat pe
traseul restrictionat;
5.2. nu exista trasee alternative pentru acces la punctul de origine sau de
destinatie al transportului;
5.3. sectorul de drum pentru care se autorizeaza transportul trebuie sa fie cat
mai scurt, prin folosirea in principal a traseelor alternative;
5.4. caracteristicile tehnice si geometrice ale traseelor alternative nu confera
posibilitatea efectuarii transportului pe aceste trasee;
5.5. autorizatia se elibereaza pe 0 peroiada maxima de un an;
5.6. compartimentul de specialitate din cadrul Primaria Orasului Bocsa isi
rezerva dreptul de a nu elibera autorizatii persoanelor fizice sau juridice care nu au
depus documentatia completa, care nu au respectat cele declarate in documentatie
referitoare la circulatia cu depasiri ale limitelor maxime admise ori care nu au
respectat conditiile impuse la autorizare.
6. Autorizarea efectuarii transportului:
6.1. in cazul avizarii docurnentatiei, autorizatia de acces se completeaza si se
sernneaza conform competentelor;
6.2. in cazul in care nu se avizeaza efectuarea transportului, documentatia nu
se restituie solicitantului.
7. Depunerea documentatiei se realizeaza in fiecare zi, de luni pana vineri,
intre orele 9.00-13.00, la Registratura Primariei Orasului Bocsa,
8. Autorizatiile se pot ridica de la Compartimentul Autoritatea de Transport
din cadrul Primariei Orasului Bocsa in fiecare zi de luni pana joi, intre orele 13.3016.00.
9. Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Orasului Bocsa va
tine evidenta tuturor autorizatiilor de acces eliberate.
10. Documcntatiile se arhiveaza 0 perioada de 12 luni la sediul
Compartimentului Autoritatea de Transport.

data

Anexa 4 la H.C.L. Dr:
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MODELE DE AUTORIZATII DE ACCES
1. Autorizatia de acces pentru Autovehiculele transport marfa, cu MMA
peste 7,5 tone. Aceasta se poate elibera pentru 0 perioada de 0 zi , 15 zile,
30 zile, 60 zile, 90 zile sau un an.
Format A4 verde-fata
~

PRIMARIA ORA~ULUI
BOC~A
AUTORIZATIE DE ACCES
TRANSPORT MARFA, MMA peste 7,5 tone
Nr. inmatriculare:
Valabilitate:

Format A4 verso
_ Autorizatia s-aeliberat pentru accesul in Orasul Bocsa al autovehicule cu MMA peste 7,5 tone, in
intervalul orar 6.00-22.00
- Stationarea si gararea pe spatiul public al orasului ESTE INTERZISA.
-Parcurgerea altor trasee dedit eel aprobat ESTE INTERZISA.

Ruta aprobata:
Nerespeetarea conditiilor de autorizare a aeeesului pentru transportul
avand MMA peste 7,5 tone,eonstituie
de marfa de autovehieule
contraventie si se sanctioneaza eu amenda intre 250 lei si 2.500 lei.

ROMANIA
JUDETUL CARA~ - SEVERIN

ORA~UL BOC~A
PRIMAR

EXPUNERE

DE MOTIVE

privind reglementarea circulatiei pe str. Izvor, str. Muresului ~i str. Tiberiu Botlik
din orasul Bocsa a autovehieulelor eu masa maxima autorizata de peste 7,5 tone

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.l95/2002
republicata privind circulatia pe drumurile pub lice, a Hotararii de Guvem nr.1391 din 4
octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a
Guvemului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si ale Legii nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata si actualizata, autoritatile publice locale au
responsabilitatea reglemerrtarii accesului in ora~ a anumitor categorii de autovehicule, in vederea
eliminarii sau a reducerii situatiilor generatoare de disconfort, vizand in special reducerea
poluarii si a degradarii carosabilului, precum si a imobilelor din perimetrul acestuia datorita
traficului deosebit de intens.
Avand in vedere cele mai de sus, precum si numeroasele sesizari ale cetatenilor Orasului
Bocsa cu domiciliul pe str. Izvor, str. Muresului ~i str. Tiberiu Botlik, prin care se aduce la
cunostinta atat primarului, cat si Consiliului Local al Orasului Bocsa, discomfortul total la care
sunt supusi si deteriorarea fizica accentuata a caselor de pe aceste strazi datorata circulatiei
autovehiculelor de mare tonaj din cariera de piatra de la Coltani,
Tinand seama si de pericolul producerii fregvente a accidentelor de circulatie pe aceste
strazi, datorita atat faptului ca str. Izvor este foarte ingusta, cat si traficului greu si intens
desfasurat pe aceste trei strazi,
Vazand cele mai expuse, propun stabilirea de restrictii pentru circulatia pe str. Izvor, str.
Muresului si str. Tiberiu Botlik din orasului Bocsa a autovehiculelor cu masa maxima autorizata
mai mare de 7,5 tone inclusiv.
Circulatia categoriei de autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare sau egala 7,5
tone se va putea face in intervalul orar 6.00 - 22.00 numai dupa obtinerea autorizatiei de acces,
pe ruta stabilita special pentru fiecare solicitare.
Fata de cele mai sus mentionate, supun spre dezbatere si aprobare prezentul proiectul de
hotarare.

Solicit rapoarte de la Compartimentul Autoritatea de Transport, Serviciul Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, Serviciul Economic, Serviciul Impozite si Taxe, Serviciul Politie
Locala Bocsa S.R.L. si de la Comisiile de specialitate nr. 1,2,3 si 4.

ROMANIA
JUDETUL CARA~-SEVERIN

PRIMARIA ORA~ULUI BOC~A
Compartimentul Autoritate de Transport

RAPORT DE SPECIALIT ATE
privind reglementarea circulatiei pe str. Muresului ~i str. Tiberiu Botlik din orasul
Bocsa a autovehiculelor cu masa maxima autorizata de peste 7,5 tone

Autorizatiile publice locale au, conform art.70 lit. g) din Ordonanta de Urgenta a
Guvemului nr.195 din 22 decembrie 2005 privind protectia
mediului, obligatia sa
"reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporara sau permanenta, accesul anumitor tipuri de
autovehicule sau desfasurarea unor activitati generatoare de disconfort pentru populatie in
anumite zone ale localitatilor, cu predorninanta in spatiile destinate locuintelor, in zonele
destinate tratamentului, odihnei, recreerii si agrementului".
In conformitate cu prevederile Art.4 alin.(l) din Hotararea de Guvem nr.1391 din 4
octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a
Guvemului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, "Inchiderea sau crearea de
restrictii pentru circulatia vehiculelor ori a pietonilor pe drumurile publice se poate face numai
pentru limitarea intensitatii traficului, pentru protectia unor sectoare de drum sau pentru
executarea unor lucrari, in conditiile stabilite de lege ".
Pentru reglementarea circulatiei autovehiculelor grele in localitatea Bocsa, in anul 2006
s-a aprobat Hotararea Consiliu Local nr.34/2006, cornpletata si modificata de H.C.L. nr.8112006
si H.c.L. nr.124/2006.
Avand in vedere modificarea substantiala a conditiilor de desfasurare a traficului prin
orasul Bocsa in prezent - comparativ cu situatia anului 2006, se impune adoptarea unei noi
hotarari, adaptata la conditiile actuale, luand in calcul evolutia de perspectiva a traficului urban.
In prezent, deplasarile autovehiculelor cu masa maxima de peste 7,5 tone, aflate in tranzit
prin orasul Bocsa, precum si cele determinate de necesitatile proprii orasului ( aprovizionare,
lucrari de constructii, etc.), contribuie la un trafic foarte intens pe arterele centrale ale orasului, in
special la orele de varf Deasemenea, dezvoltarea masiva a parcului auto, cresterea mobilitatii,
schimbarea structurii deplasarilor efectuate pe teritoriul orasului, dar si problema generata de
lipsa locurilor de parcare sunt elemente care au determinat administratia locala prin serviciile de
specialitate sa gaseasca de urgenta solutii privind reglementarea traficului pe arterele
municipiului.
Ca solutie pentru reducerea disconfortului ~i a poluarii cauzate de traficul rutier de peste
7,5 tone, propunem restrictionarea accesului acestei categorii de autovehicule intre ora 6.00 si
22.00 pe strazile Izvor, Muresului si Tiberiu Botlik, unde circulatia sa se faca in baza
Autorizatiei de acces.
Realizarea principala a acestui obiectiv, se face prin:
1. Permiterea accesului gratuit pentru categoria de autovehicule cu masa maxima
autorizata sub 7,5 tone pe anumite strazi, mentionate in Traseul de trafic greu;

2. Instituirea unor tarife de acces pentru circulatia in intervalul orar 06.00-22.00, in
anumite zone bine delimitate din interiorul orasului;
Masurile de mai sus se aplica nediferentiat pentru transportul de marfuri si eel de
persoane.
Autovehiculele de interventie ( jandarmerie, pompieri, ambulanta, ISU, etc.) si cele
apartinand societatilor
ce presteaza servicii comunitare pentru Primaria Orasului Bocsa (
salubrizare, intretinere carosabil, intretinere spatii verzi, transport public local de persoane, etc.)
vor circula lara nicio restrictie, pe tot teritoriul municipiului.
Traseul de trafic greu cuprinde urmatoarele strazi, din zona periferica a orasului:
str. Izvor
str. Muresului
str. Tiberiu Botsik
Sumele colectate prin eliberarea autorizatiilor de acces se vor constitui venit la bugetul
local si vor fi utilizate pentru intretinerea drumurilor.
Serviciul Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului impreuna cu Serviciul Politie Locala
Bocsa vor lua masuri de instal are si completare a semnalizarii rutiere (marcaje si indicatoare
rutiere), in concordanta cu restrictiile de circulatie propuse prin proiectul de hotarare, cu avizul
Politiei Rutiere a Orasului Bocsa,
Fata de cele mentionate, propunem spre aprobare proiectul de hotarare ce reglementeaza
privind reglementarea circulatiei pe str. Izvor, str. Muresului si str. Tiberiu Botlik din orasul
Bocsa a autovehiculelor cu masa maxima autorizata de peste 7,5 tone si incetarea valabilitatii
H.C.L.nr.34/2006, H.C.L.nr.81/2006 si a H.C.L. nr.124/2006.
Compartimentul Autoritatea de Transport
Ing. Mir~~tefan

