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RAPORT
Privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea Regulamentului
de organizare și funcționare a Comisiei Municipale de Sistematizare a Circulației din cadrul Primăriei
Municipiului Baia Mare
Competența aprobării unei astfel de solicitări revine Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, confo rm
prevederilor art. 129, art. 133, art.139 și art.196, alin.1 lit. a, din OUG 57/2019 privind Codul
Administrativ;

Având în vedere:
▪Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare:
-Art. 53: „ Autorităţile publice locale, cu autorizaţia administratorului drumului public şi cu avizul poliţiei
rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate să ia măsuri pentru realizarea de amenajări rutiere
destinate circulaţiei pietonilor, bicicliştilor, vehiculelor cu tracţiune animală şi calmării traficului,
semnalizate corespunzător, în apropierea unităţilor de învăţământ, pieţelor, târgurilor, spitalelor, precum
şi în zonele cu risc sporit de accidente”;
-Art. 128 alin.1: „ (1)Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii:
a)iau măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le
administrează, precum şi pentru iluminarea corespunzătoare a acestora, conform legii ;
b)iau măsuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a
echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei, conform standardelor în vigoare, ţinând evidenţa
acestora;
c)întocmesc şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei pentru localităţile urbane şi iau măsuri
pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluenţei şi siguranţei traficului, precum şi a
reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul poliţiei rutiere;
d)stabilesc reglementări referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite
categorii de vehicule, cu avizul poliţiei rutiere;
e)iau măsuri pentru amenajarea de trotuare şi drumuri laterale pentru circulaţia pietonilor, vehiculelor cu
tracţiune animală, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum şi de benzi destinate exclusiv
transportului public de persoane pe drumurile pe care le administrează, cu avizul poliţiei rutiere;
f)înregistrează şi ţin evidenţa vehiculelor nesupuse înmatriculării;
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g)iau măsuri pentru ridicarea şi depozitarea, în spaţii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor,
caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a
circula pe drumurile publice, abandonate sau părăsite pe domeniul public;
h)iau măsuri pentru asigurarea spaţiului şi depozitării vehiculelor cu tracţiune animală, depistate
circulând pe drumurile publice pe care le este interzis accesul;
i)sprijină activităţile organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de Ministerul Administraţiei şi
Internelor pentru educaţia rutieră a elevilor”;
▪Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare: -Art. 33: „ Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu Poliţia rutieră au
obligaţia de a reglementa circulaţia”.
▪Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență
a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, modificată și completată”;
Art. 3 „ (1)Administratorul drumului public este obligat sa asigure viabilitatea acestuia.
(2)În scopul desfasurarii în conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, administratorul
drumului public trebuie sa realizeze amenajari rutiere pentru a determina participantii la trafic sa
respecte semnificatia semnalizarii rutiere”.

În anul 2007, prin H.C.L nr. 477/28.08.2007 s-au stabilit atribuțiile Comisiei municipale de sistematizare a
circulației rutiere și pietonale, precum și competenţele de analiză şi decizie a unor probleme ce privesc
siguranța circulației.
Urmare a reorganizărilor din ultima perioadă și a modificărilor intervenite în structura aparatului permanent al
Primarului, dar şi a modificării legislaţiei în domeniu sau elaborării de noi acte normative și reglementări in
ceea ce privește circulația pe drumurile publice, ținând cont de necesitatea reglementarii traficului rutier şi
pietonal în condițiile creșterii intensității traficului în municipiul Baia Mare, se impune necesitatea elaborării
unui nou Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de Circulație precum și stabilirea componenţei
acesteia .
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