
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOTARÂRE 
 

privind constituirea Comisiei de Siguran�a Circula�iei din cadrul Prim�riei orasului 
Tg Neamt precum si aprobarea Regulamentului de organizare si func�ionare a 

acesteia 
          Consiliul local al orasului Tirgu Neamt, judetul Neamt; 
           Având în vedere prevederile art.128, alin. (1) din Ordonan�a de Urgen�� a 
Guvernului nr.195/2002 (republicata), privind circula�ia pe drumurile publice; 
În conformitate cu dispozi�iile Legii nr.82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind 
regimul juridic al drumurilor; 
            Analizand Expunerea de motive nr. 7741 din 03.04.2009 inaintata de primarul 
orasului Tirgu Neamt si Raportul de specialitate  intocmit de Serviciul Urbanism si 
Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei orasului Tg.Neamt; 
            În baza art.36 alin. (9)  si 45 alin.1 din Legea nr.215/2001  a administra�iei publice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE : 
                Art.1. Se constituie Comisia de Siguran�a Circula�iei din cadrul Prim�riei orasului 
Tg Neamt, prevazuta in anexa nr.1 la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia 
                Art.2. Se aprob� Regulamentul de organizare si func�ionare a Comisiei de 
Siguran�a Circula�iei din cadrul Prim�riei orasului Tg Neamt, prevazut in anexa nr.2 la 
prezenta hotarare, parte integranta a acesteia 
                 Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin�eaz� serviciile de 
specialitate din cadrul Prim�riei. 
                 Art.4. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 

 
Nr. 49 
din 24.04.2009 

Presedinte de sedinta, 
Consilier: Humulescu Traian 

                 Contrasemneaza,         
                                                           Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr.1 

la HCL nr.49 din 30.04.2009 
 
 
 

Comisiei de Siguran�a Circula�iei din cadrul Prim�riei orasului Tg Neamt 
 
 
 

1. Decebal Arnautu        - primar    oras                                  presedinte 
2. Petraru Iftime             - viceprimar  oras                              membru 
3. Laura Maftei               - secretar oras                                   membru 
4. Doroftei Vasile           - comandant Politia Tg Neamt         membru 
5. Harpa Vasile              - Sef Serv Circulatie Pol Tg Neamt  membru 
6. David Stefan              - Politia Comunitara                    secretar comisie     
7. Rusu Ion                     - sef Serviciu UAT                           membru 
8. Dumitriu Gheorghe   - Sef Serviciu Consprim                    membru 
9. ing.Iovoaea Viorel     - presedinte comisia 1 C.L.                membru 
10.  Dron Vasile              - presedinte comisia 2 C.L.                membru 
11.  dr.Truta Dinu           - presedinte comisia 3 C.L.                membru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.2 la 
HCL nr.49 din 30.04.2009 

 
REGULAMENT PRIVIND 

ORGANIZAREA SI FUNC�IONAREA  
COMISIEI DE SIGURAN�A CIRCULA�IEI DIN CADRUL 

PRIMARIEI ORASULUI TG NEAMT 
 

 
 Prezentul regulament stabileste cadrul juridic privind organizarea si func�ionarea Comisiei 
de Siguran�a Circula�iei din cadrul Prim�riei orasului Tg Neamt 
Art.1. – Comisia de Siguran�a Circula�iei reglementeaz�, controleaz� si monitorizeaz� 
activitatea de sistematizare a circula�iei pe drumurile publice administrate de Consiliul 
Local Tg Neamt, definind condi�iile si modalit��ile care trebuie îndeplinite pentru asigurarea 
desf�sur�rii fluente si în siguran�� a circula�iei rutiere, ap�rarea vie�ii si integrit��ii 
corporale, a s�n�t��ii persoanelor, propriet��ii publice si private, protec�ia mediului 
înconjur�tor, precum si a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor în acest 
domeniu. 
 
Art.2. Organizarea comisiei  
 
2.1 Componen��:     1 presedinte; 
                                 1 secretar. 
                                 3 consilieri locali 
                                 8 membri;  
                                  
2.2 Întruniri: la nevoie 
 
Art.3. Actele normative care stau la baza activit��ii comisiei  
• O.U.G nr.195/2002 (republicata), privind circula�ia pe drumurile publice; 
Legea 49/2006, pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2002 privind circula�ia pe drumurile 
publice; 
• Legea nr.284/15.05.2002, pentru aprobarea O.G. nr.86/2001 privind serviciile de 
transport public local de c�l�tori; 
• H.G. nr.828/07.08.2003, pentru aplicarea O.G. nr.86/2001 privind serviciile regulate de 
transport public local de c�l�tori; 
 
• Ordinul nr.1112/2000, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind condi�iile de 
închidere a circula�iei si de instituire a restric�iilor de circula�ie în vederea execut�rii de 
lucr�ri în zona drumurilor publice si/sau pentru protejarea drumului; 
• Legea nr.50/1991, privind autorizarea execut�rii lucr�rilor de construc�ii, cu modific�rile si 
complet�rile ulterioare;  
• O.G. nr.43/1997 (republicat�) (actualizat�), privind regimul drumurilor, republicat�, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare;  
• Legea nr.10/1995, privind calitatea în construc�ii;  
• Legea nr.421/2002 (actualizat�), privind regimul juridic al vehiculelor f�r� st�pân sau 
abandonate pe terenuri apar�inând domeniului public sau privat al statului ori al unit��ilor 
administrativ teritoriale; 
• Legea nr.38/2003, privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere;  
• H.G. nr.273/1994 (actualizat�), privind aprobarea Regulamentului de recep�ie a lucr�rilor 
de construc�ii si instala�ii aferente acestora; 
• Legea nr.29/1990 (actualizat�) Legea contenciosului administrativ; 



• Alte acte normative emise de Consiliul Local si Dispozi�ii ale Primarului. 
 
Art.4. - Comisia de Siguran�a Circula�iei are competen�a de a analiza, stabili si aproba 
m�suri privind circula�ia si sta�ionarea vehiculelor, cum ar fi: 
• studiile întocmite privind circula�ia general� în oras; 
• intersec�iile ce urmeaz� a fi semaforizate; 
• intersec�iile în care se vor amenaja noduri de gira�ie; 
• proiectele parc�rilor sub si supraterane; 
• montarea si demontarea indicatoarelor rutiere; 
• stabilirea de noi reglement�ri privind circula�ia rutier�: str�zi cu sens unic, treceri 
pietonale, zone reziden�iale, trasee speciale pentru traversarea sau ocolirea centrului 
orasului, priorit��i de trecere, limitarea vitezei de deplasare, limitarea tonajului, stabilirea 
programului de aprovizionare în zonele restric�ionate; 
• traseele, amplasarea si num�rul sta�iilor mijloacelor de transport în comun si cele pentru 
transportul interurban; 
• alte m�suri ce vizeaz� modific�ri temporare ale reglement�rilor de circula�ie; 
• orice fel de lucr�ri pe drumurile publice sau în imediata lor vecin�tate; 
• orice alte m�suri privind circula�ia pe drumurile publice care cad în responsabilitatea 
comisiei. 
 
4.1. Domenii de activitate 
• reglementarea circula�iei, parc�rii, sta�ion�rii si opririi pe str�zi a vehiculelor si pietonilor;  
• optimizarea traseelor mijloacelor de transport în comun si amplas�rii sta�iilor acestora;  
• accesul autovehiculelor în zonele cu restric�ie de tonaj din oras; 
• realizarea lucr�rilor de extinderi, înlocuire de re�ele inclusiv a bransamentelor la re�elele 
de ap�, canalizare, gaze, termice, energie electric�, telefonie si televiziune prin cablu, care 
afecteaz� circula�ia rutier�; 
• lucr�ri care presupun afectarea fizic� a infrastructurii sistemului rutier (carosabil, trotuare, 
platforme, acostamente) si zon� verde apar�inând domeniului public al orasului Tg Neamt, 
pentru realizarea lucr�rilor de extinderi, înlocuire de re�ele inclusiv a bransamentelor, 
racordurilor planificate la re�elele de ap�, canalizare, gaze, termice, energie electric�, 
telefonie si televiziune prin cablu care afecteaz� circula�ia rutier�; 
• accesul autovehiculelor în zonele cu restric�ie de tonaj din oras de c�tre compartimentul 
de specialitate din cadrul Prim�riei orasului Tg Neamt. 
4.2. Obiective 
• asigurarea unei circula�ii rutiere si pietonale fluente si sigure pe str�zile orasului;  
• reducerea timpului în care str�zile sunt supuse restric�iilor sau închiderii circula�iei;  
• realizarea m�surilor de siguran�a a circula�iei pe timpul execut�rii lucr�rilor în zona 
drumului public;  
• respectarea legisla�iei în vigoare referitoare la construirea, repararea si între�inerea 
lucr�rilor edilitare subterane si supraterane; 
• aprob� semaforizarea unor intersec�ii si treceri pietonale;  
• îmbun�t��irea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutier�;  
Art.5. Aprob�ri emise de comisie: 
• aprob� lucr�ri pe domeniul public care afecteaz� circula�ia rutier�; 
• aprob�ri pentru construc�ii în zona drumului; 
• aprob�ri pentru racorduri si bransamente la re�ele edilitare care afecteaz� circula�ia 
rutier�; 
• aprob�ri acces auto în zonele cu restric�ie de tonaj din oras; 
• aprob�ri pentru ac�iuni în zona drumului public. 
Art.6 Atribu�ii 
• aprob� programele anuale si lunare privind men�inerea viabilit��ii si perfec�ionarea 



dispozitivului de semnalizare rutier�;  
• dezvolt� dirijarea circula�iei prin semaforizarea inteligent� si clasic� a intersec�iilor 
orasului;  
• urm�reste comportarea în timp a dispozitivelor si materialelor întrebuin�ate în sistemul de 
semnalizare rutier�;  
• men�ine o permanent� leg�tur� cu cet��enii orassului, Poli�ia Rutier�, societ��ile de 
transport, de�in�torii de re�ele edilitare, societ��i de taximetrie;  
• analizarea oportunit��ii si propunerea instituirii restric�iilor în circula�ia rutier� cu caracter 
temporar sau permanent vizând: accesul, viteza de deplasare, tonaje si gabarite admise, 
zonele de parcare si sta�ionare, priorit��i etc.;  
• analiza si aprobarea traseelor mijloacelor de transport în comun si amplasarea sta�iilor 
de îmbarcare / debarcare a c�l�torilor;  
• aprob� programe anuale pentru perfec�ionarea dispozitivului de semnalizare rutier�;  
• verific�, analizeaz� si rezolv� sesiz�rile si reclama�iile persoanelor fizice si juridice 
privitoare la siguran�a circula�iei pe raza orasului Tg Neamt.  
 
Art.7. Comisia este legal constituit� în momentul în care sunt prezen�i jum�tate plus unu 
din membri si ia hot�râri cu votul a dou� treimi din membrii prezen�i . 
 
Art.8. Convocarea comisiei se face ori de câte ori este necesar, prin grija secretarului 
comisiei. 
 
 
 
 
 
 


