ROMANIA
JUDETUL CARA~ - SEVERIN

ORA~UL BOC~A
LOCAL BOC~A

CONSILIUL

HOTARARE
privind reglementarea circulatiei pe str. Muresului ~i str. Tiberiu Botlik din orasul
Bocsa a autovehieulelor eu masa 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 ~i 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. 13974 din data de 05.09.2017 emis de Inspectoratul de Politie
a Judetului Caras-Severin,
Luand in considerare:
_ Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.195 din 12 decembrie 2002 republicata, privind
circulatia pe drumurile publice;
_ Hotararea de Guvem nr.1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului
de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice;
_ Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.195 din 22 decembrie 2005 privind protectia
mediului;
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvemului nr.2/2001 privind regimul juridic
al contraventiilor, modificata si completata,
In conformitate cu prevederile art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile ~i completarile ulterioare,
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, cu
modificarile si cornpletarile ulterioare,
In temeiul art. 36, alin.2, lit. b) si lit.c) din Legea nr.215/2001 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 $i 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 ~i 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 ell valabilitate de 0 zi, valabilitatea acesteia fiind reprezentata de data
chitantei fiscale (sau a instrumentului de plata) cu care s-a achitat autorizatia;
- Autorizatiile ell 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 01 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 nr. 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,
lSU, etc.) si cele apartinand societatilor ce presteaza servicii comunitare pentru Primaria
Orasului Bocsa ( salubrizare, intretinere carosabil, intretinere spatii verzi, etc.) se face fara nicio
restrictie.
Institutiile in cauza vor solicita autorizatia special a 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 masa maxima autorizata de peste 7,5 tone
in zona restrictionata in intervalul orar 6.00-22.00, fara 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$ul Boc$a constituie contraventie ;;i se sanctioneaza cu amenda
de la 250 lei la 2.500 lei.
(3) Prevederile Ordonantei Guvernului m. 2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, cu modificarile $i completarile ulterioare, se aplica corespunzator.
Art. 8. Constatarea contraventiilor ;;i aplicarea sanqiunilor prevazute de prezenta
hotarare se face de catre de persoanele imputernicite de acesta - Compartimentul Autoritate de
Transport ~i de catre agentii Serviciului Politie Locala Boc~a $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 ~i 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.
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