
ROMÂNIA 
 JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

pentru  privind constituirea Comisiei de Siguranţa Circulaţiei din cadrul Primăriei 
oraşului Tîrgu Neamţ precum şi aprobarea Regulamentului  

de organizare şi funcţionare a acesteia 
 

          Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
               Având în vedere prevederile art.128, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
(republicata), privind circulaţia pe drumurile publice; în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.82/1998 pentru 
aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor. 

Luînd act de  expunerea de motive nr. 11552 din 24.06.2016 a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ 
precum şi raportul de specialitate al  Compartimentului  Transporturi din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu 
Neamt. 

Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate. 
            În baza art. 36 alin. (9)  si 45 alin.1si 5 din Legea nr.215/2001  a administraţiei publice locale, 
republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

           Art.1 Se aprobă constituirea Comisiei de Siguranţa Circulaţiei din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu 
Neamţ, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia. 
       Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Siguranţa Circulaţiei din 
cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, conform anexei nr. 2, parte integrantă a acesteia. 
       Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, se abrogă orice alte Hotărârii contrare. 
        Art.4  Compartimentul Transporturi din cadrul Primărie oraşului Tîrgu neamţ, va lua toate măsurile 
necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
        Art.5 Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ, prin Compartimentul Administraţie Publică Locală, va asigura 
publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
Nr. 149 

din 30.06.2016 

Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: Dron Vasile 

                         Contrasemneaz\,  

                  Secretar oras, 

  jr. Laura Elena Maftei 
       Total consilieri locali     19 
        Prezenti              
        Pentru                       
        Împotrivă                          
       Abtineri           



Anexa nr.2  
la HCL nr.149  din 30.06.2016  
 

REGULAMENT 

 
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE 

SIGURANŢA CIRCULAŢIEI DIN CADRUL PRIMARIEI ORAŞULUI 
TÎRGU  NEAMŢ 

Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic privind organizarea şi 
funcţionarea Comisiei de Siguranţă a Circulaţiei din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu 
Neamţ. 

Art.1 - Comisia de Siguranţa Circulaţiei reglementează, controlează şi 
monitorizează activitatea de sistematizare a circulaţiei pe drumurile publice 
administrate de Consiliul Local Tîrgu Neamţ, definind condiţiile şi modalităţile care 
trebuie îndeplinite pentru asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei 
rutiere, apărarea vieţii şi integrităţii corporale, a sănătăţii persoanelor, proprietăţii 
publice şi private, protecţia mediului înconjurător, precum şi a drepturilor şi interesele 
legitime ale persoanelor în acest domeniu. 

Art.2 - Organizarea comisiei 
2.1. Componenţă: conform Anexei nr.1 la prezenta Hotărâre, parte integrantă a 

acesteia 
2.2. Întruniri: la nevoie 
2.3. Art.3 - Actele normative care stau la baza activităţii comisiei: 

• O.U.G. nr. 195/2002 (republicată) privind circulaţia pe drumurile publice; Legea 
nr.49/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice 

• Legea nr.284/2002 pentru aprobarea O.G.  nr.86/2001  privind servicile de 
transport public local de călători 

• H.G. nr.828/2003 pentru aplicarea O.G. 86/2001 privind serviciile regulate de 
transport public local de călători 

• Ordinul   nr. 1112/2000   pentru   aprobarea   Normelor   metodologice   privind 
condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în 
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vederea executării de lucrări în zona drumurilor publice şi/sau pentru 
protejarea drumului 

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare 

• O.G. nr.43/1997 (republicată şi actualizată) privind regimul drumurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţi



Legea nr.421/2002 (actualizată) privind regimul juridic al vehiculelor fără 
stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 
statului ori al unităţilor administrativ teritoriale 
• Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 
• H.G. nr.273/1994 (actualizată) privind aprobarea regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora 
5 5 5 

• alte acte normative emise de Consiliul local şi Dispoziţii ale Primarului 

Art.4 - Comisia de Siguranţa Circulaţiei are competenţa de a analiza, stabili şi 
aproba măsuri privind circulaţia şi staţionarea vehiculelor, cum ar fi: 

■ studiile întocmite privind circulaţia generală în oraş; 
■ intersecţiile ce urmează a fi semaforizate 
■ intersecţiile în care se vor amenaja noduri de giraţie 
■ proiectele parcărilor sub şi supraterane 
■ montarea şi demontarea indicatoarelor rutiere 
■ stabilirea de noi reglementări privind circulaţia rutieră: străzi cu sens unic, 

treceri pietonale, zone rezidenţiale, trasee speciale pentru traversarea sau 
ocolirea centrului oraşului, priorităţi de trecere, limitarea vitezei de deplasare, 
limitarea   tonajului,   stabilirea   programului   de   aprovizionare   în   zonele 
restricţionate 

■ traseele, aplasarea şi numărul staţiilor mijloacelor de transport în comun şi 
cele pentru transportul interurban 

■ alte măsuri ce vizează modificări temporare ale reglementărilor de circulaţie 
■ orice fel de lucrări pe drumurile publice sai în imediata lor vecinătate 
■ orice   alte   măsuri  privind   circulaţia  pe   drumurile  publice   care   cad  în 

responsabilitatea comisiei 

4.1. Domenii de activitate: 
• reglementarea circulaţiei, parcării, staţionării şi opririi pe străzi a vehiculelor şi 

pietonilor 
• optimizarea traseelor mijloacelor de transport în comun şi amplasării staţiilor 

acestora 
• accesul autovehiculelor în zonele cu restricţie de tonaj în oraş 
• realizarea lucrărilor de extinderi, înlocuire de reţele inclusiv a branşamentelor 
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la reţelele de apă,  canalizare,  gaze, termice,  energie electrică, telefonie şi 
teelviziune prin cablu care afectează circulaţia rutieră 

• accesul autovehiculelor în zonele cu restricţie de tonaj  din oraş de către 
compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ 

4.2. Obiective: 
• asigurarea unei circulaţii rutiere şi pietonale fluente şi sigure pe străzile oraşului 

• reducerea timpului în care străzile  sunt  supuse restricţiilor sau închiderii 
circulaţiei 

• realizarea măsurilor de siguranţa circulaţiei pe timpul executării lucrărilor 
în 
zona drumului public 

• respectarea   legi slaţiei   în   vigoare   referitoare   la   construirea,   reparare   şi 
întreţinerea lucrărilor edilitare subterna şi supratrane 

• aprobă semaforizarea unor intersecţii şi treceri pietonale 



• îmbunătăţirea şi modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră 

Art.5 - Aprobări emise de comisie 

• aprobă lucrări pe domeniul public care afectează circulaţia rutieră 
• aprobări pentru construcţii în zona drumului 
• aprobări pentru racorduri şi branşamente la reţelele edilitare care afectează 

circulaţia rutieră 
• aprobări acces auto în zonele cu restricţie de tonaj din oraş 
• aprobări pentru acţiuni în zona drumului public 

Art.6 - Atribuţii 
• arobă   programele   anuale   şi   lunare   privind   menţinerea   viabilităţii    şi 

perfecţionarea dispozitivului de semnalizare rutieră 
• dezvoltă   dirijarea   circulaţiei   prin   semaforizarea   inteligentă   şi   clasică   

a 
intersecţiilor oraşului 

• urmăreşte comportarea în timp a dispozitivelor şi materialelor întrebuinţate în 
sistemul de semnalizare rutieră 

• menţine o permanentă legătură cu cetăţenii oraşului, Poliţia rutieră, 
societăţile 
de transport, deţinătorii de reţele edilitare, societăţi de taximetrie 

• analizarea oportunităţii şi propunerea instituirii restricţiilor în circulaţia rutieră 
cu caracter temporar sau permanent vizând: accesul, viteza de deplasare, tonaje 
şi gabarite admise, zonele de parcare şi staţionare, priorităţi 

• analiza şi aprobarea traseelor mijloacelor de transport în comun şi amplasarea 
staţiilor de îmbarcare / debarcare a călătorilor 

• aprobă program anuale pentru perfecţionarea dispozitivului de semnalizare 
rutieră 

• verifică, analizează şi rezolvă sesizările şi reclamaţiile persoanelor fizice 
şi 
juridice privitoare la siguranţa circulaţiei pe raza oraşului Tîrgu Neamţ 

Art.7 - Comisia este legal constituită în momentul în care sunt prezenţi jumătate 
plus unu din membri şi ia hotărâri cu votul a două treimi din membrii prezenţi 

Art.8 - Convocarea comisiei se face ori de câte ori este necesar, prin grija 
secretarului comisiei. 
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