ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ODOREU

H O T A R A R E NR. 47 / 25.07.2014
privind interzicerea traficului greu pe teritoriul comunei Odoreu,
judetul Satu mare
Consiliul Local al Comunei Odoreu , Judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară azi
25.07.2014
Examinand proiectul de hotarare privind interzicerea traficului greu pe teritoriul comunei Odoreu
proiect din initiativa primarului si a consilierilor locali
Analizand Raportul de specialitate nr.331/07.07.2014 al Politiei Locale Odoreu privind
interzicerea traficului greu pe teritoriul comunei Odoreu;
Retinand prevederile Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997
privind regimul juridic al drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 128 lit. D din
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere Acordul favorabil al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare, Biroul
Rutier înregistarat cu nr. 84076/30.06.2014
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c, art. 45, alin. (2) precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
Adopta prezenta;
HOTARARE
Art.1 . Prezenta hotarare stabileşte modalităţile de organizare şi desfăşurare a circulaţiei
autovehiculelor din categoria transport greu pe raza comunei Odoreu.
Art.2 Se interzice accesul vehiculelor cu masa total maxima autorizata de peste 7,5 tone pe
strazile de pe raza comunei Odoreu, cu exceptia celor care detin autorizatii de liber acces emise de
Primaria Odoreu.
Art.3. Scopul prezentei hotarari are în vedere îndeplinirea următoarelor cerinţe:
- asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului;
- asigurarea condiţiilor de conservare şi protejare a mediului natural;
- asigurarea condiţiilor de conservare a zonelor protejate ale comunei;
- asigurarea administrării în condiţii de eficienţă şi protejare a infrastructurii rutiere.
Art.4.Pentru fluidizarea traficului şi limitarea intensităţii acestuia, precum şi pentru protejarea
unor sectoare de drumuri, Consiliul Local al Comunei Odoreu propune instituirea de restricţii pentru
circulaţia în interiorul comunei a autovehiculelor de marfă cu masa totală maximă autorizată mai
mare de 7,5 tone.
Art.4. Semnalizarea rutieră a acestei restricţii, precum şi semnalizarea rutieră de orientare a
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participanţilor la trafic se realizează prin grija Primariei Odoreu Acesta va aduce la cunoştinţa
participanţilor la trafic introducerea restricţiei de circulaţie, precum şi principalele rute de tranzit
ocolitoare recomandate.
Art.5. Pe raza comunei Odoreu cu exceptia; Drumului National DN19F, este interzisă
circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi materiale precum şi a utilajelor
autopropulsate utilizate în construcţii care au masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.
Accesul în zonele cu restricţii se poate realiza doar în baza unei autorizaţii de acces pentru trafic
greu.
Art.6. Mijloacele de transport care au masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone
vor avea acces în comuna Odoreu fără a obţine autorizaţie de acces pentru trafic greu, pe
următoarele sectoare de străzi, acesta fiind „Traseul de trafic greu”. Mentionam ca traseele de
trafic greu deservesc zonele unde exista unitati economice de productie aflate la periferia
localitatilor din comuna, precum si accesul catre gara din localitatea Odoreu situata pe str Grivitei.
Localitatea Odoreu
- str 22 Decembrie, str Republicii, str Nufarului, str Zorilor, str Grivitei
Localitatea Martinesti
- str Satu Mare, str Tractoristilor
Localitatea Berindan
- str Bikfalvi Adalbert, str Principala ( portiunea de drum de la cruce pana la
biserica Reformata si in stanga pana la digul raului Somes )
Art. 7. Accesul de la aceste trasee spre celelalte străzi ale comunei Odoreu va fi semnalizat
prin mijloace de reglementare, de interzicere sau de restricţie care pot fi însoţite şi de panouri cu semne
adiţionale conţinând inscripţii sau/şi simboluri care le precizează sau limitează semnificaţia ori unde este
cazul, marcaje prin care participanţii la trafic sunt avertizaţi sau îndrumaţi.
Art.8. (1) Se stabileşte ca zonă interzisă pentru circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă
autorizată de peste 7,5 tone, urmatoarele strazi;
-

Localitatea Odoreu
str Solidaritatii, str Prieteniei, str Martinesti, str Pacii, str Cucului, str Infratirii, str Luceafarului,
str Florilor, str Botizului, str Vanatorestiului, str Nordului, str Cimitirului, str Dacia, str Scanteii,
str Salcamilor, str Stadionului, str Pionierilor, str Tineretului, str 14 Mai 1970, str Teilor, str
Mica, str Castanilor, str Eteni, str Plopilor, str Somesului, str Fraternitatii, str Unirii, str Titu
Demian, str Florian, str Garii, str Trandafirilor, str Berindan

Localitatea Martinesti
- str Principala, str Izvoarelor, str Verona, str Noua, str Nichita Ioan, str Uzinei, str Rania, str
Cameliei, str Verner, str Toamnei, str Mileniului, str Primaverii, str Crizantemei
Localitatea Berindan
- str Principala (sectorul de drum de la biserica greco-catolica in stanga pana la DN19F), str
Rozelor, str Lacului, str Califarului, str Pescarilor, str Salciilor.
Localitatea Cucu
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-

str Elegantei, str Rozelor
Art.9 In localitatea Odoreu se creaza o ruta alternativa la Drumul National 19F in caz de
blocaje, accidente, ori calamitati naturale pe urmatorul traseu: cu intrare dinspre loc Babasesti,
DN19F, intrare pe str Plopilor, str Grivitei, str Botizului, str Solidaritatii, iesire pe DN19F si la
fel in sens invers dinspre loc Satu Mare.
Planurile detailate cu rutele alternative si cu strazile supuse restrictiilor, se gasesc in Anexele 4
si 5 la prezenta hotarare
Art.10. Se aprobă instituirea unor tarife de eliberare a autorizaţiilor de acces, conform Anexei
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Tarifele de eliberare a autorizaţiilor de acces pentru
traficul greu se vor încasa către la caseria din cadrul Primăriei Comunei Odoreu situată în Odoreu, str
Republicii, nr. 100, judetul Satu Mare.
Art.11. Tariful prevăzut în anexa nr. 1. va fi venit la bugetul local. Suma astfel colectată va fi
utilizată exclusiv pentru întreţinerea drumurilor.
Art.12. Autorizaţiile de acces pentru traficul greu au valabilitate de:
- 24 ore;
- o lună;
- 6 luni;
- un an.
Autorizaţiile de acces se pot elibera şi pe multiplu de 24 de ore.
Art.13. Autorizaţiile de acces pentru traficul greu:
(1).Se eliberează la Primaria Odoreu conform modelului din Anexa nr.2.
Tarifele practicate pentru eliberarea autorizaţiilor de acces, sunt cuprinse in Anexa nr.1
(2).Pentru eliberarea autorizaţiilor de acces cu valabilitate de 24 de ore este necesar certificatul de
înmatriculare. Dovada deţinerii autorizaţiei se face cu bonul fiscal sau cu instrumentului de plată.
(3).Valabilitatea se calculează de la data şi ora eliberării bonului fiscal (sau a instrumentului de plată) cu
care s-a achitat tariful de eliberare a autorizaţiei.

Art.14. Eliberarea tuturor categoriilor de autorizaţii:
(1) Eliberarea autorizaţiilor se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în baza
următoarelor documente:
a. – cerere tip , cf. Anexei nr. 3
b. – certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate în copie, pentru fiecare
vehicul, inclusiv semiremorcile şi/sau remorcile
c. – copie a chitanţei cu care se face dovada achitării taxei aferente.
d. – autorizaţia specială de acces pentru depăşiri de limite masice şi/sau dimensiuni maxime
admise, dacă este cazul, sau declaraţia pe propria răspundere că nu se depăşesc în circulaţie
limitele masice şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, dacă este cazul.
(2) Toate documentele arătate mai sus se depun, în zilele lucrătoare, la sediul Primăriei Odoreu
Biroul de Informare pentru cetăţeni. Analiza documentelor se realizează de către compartimentul de
specialitate iar eliberarea autorizaţiilor se face zilnic.
(3) Compartimentul de specialitate îşi rezervă dreptul de a nu elibera autorizaţii persoanelor fizice
sau juridice care nu au depus documentaţia completă.

3

(4) Compartimentul de specialitate va ţine evidenţa tuturor autorizaţiilor de acces eliberate.

Art.15.

(1) Sunt scutite de plata taxei şi pot circula fără autorizaţie de acces pentru

traficul greu, următoarele categorii de autovehicule:
- autoturisme aparţinând autorităţilor şi instituţiilor publice (Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu
Mare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean, Serviciul Ambulanţă, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă, etc.);
- autovehiculele aparţinând societăţilor, regiilor, care execută intervenţii în vederea efectuării de
reparaţii la reţelele edilitare;
- autovehiculele aparţinând operatorului de salubrizare cu care primăria are încheiat contract de
concesiune;
- autovehiculele aparţinând societăţilor non-profit şi de binefacere, numai pe perioada
transportului umanitar.

CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI
Art.16. Constituie contravenţie săvârşirea pe întreaga suprafaţă a comunei Odoreu, de către
persoanele fizice sau juridice, proprietari sau deţinători cu orice titlu ai autovehiculelor cu destinaţia de
transport marfă a următoarelor fapte :
a. Lipsa autorizaţiei de acces pentru a desfăşura activităţi în zonele restricţionate;
b.Nerespectarea datelor referitoare la orar şi valabilitate, înscrise pe autorizaţia de acces;
c. Refuzul de a prezenta autorizaţia de acces la solicitarea organelor competente, în original, la
solicitarea îndreptăţită a acestora;
d. Neluarea măsurilor de curăţare a străzilor de deşeurile rezultate în urma operaţiunilor de
descărcare/încărcare a mărfurilor;
e. Oprirea sau staţionarea pe domeniul public, după efectuarea transportului, cu excepţia spaţiilor
special amenajate de către autoritatea locală;
f. Neexpunerea autorizaţiei la vedere, în interiorul vehiculului;
Art.17. (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 500
RON până la 1.500 RON faptele prevăzute la art. 16 litera a. şi b.
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
contravenţională de la 100 RON până la 500 RON faptele prevăzute la art. 16 litera c, d, e şi f.
Art.18. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va face de către ofiţeri sau agenţi
ai Politiei Romane, precum si ai Poliţiei Locale Odoreu .
Art.19. Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 actualizată,
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare, contravenientul având dreptul ca în
termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării
acestuia, la plata jumătăţii din minimul amenzii prevăzute la art. 16, agentul constatator făcând menţiune
despre această posibilitate în procesul verbal.
Art.20. Operatorii care efectuează transport cu vehicule peste 7,5 tone, au obligaţia afişării în
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colţul din dreapta jos al parbrizului, vizibil din exteriorul fiecărui vehicul, a autorizaţiei de acces.
Art.21. Autorizaţia nominală de acces este valabilă numai în original, în perioada menţionată,
pe traseul (dacă este cazul) şi în condiţiile înscrise în aceasta.
Art.22. (1) Autorizaţia nominală de acces se prezintă la controlul organelor abilitate.
(2) În cazul pierderii, furtului, deteriorării se achită o taxă de 10 RON pentru eliberarea
duplicatului. În cazul schimbării deţinătorului/proprietarului vehiculului pentru care a fost eliberată
autorizaţia, aceasta devine nulă fiind necesară solicitarea unei noi autorizaţii, în condiţiile prezentei
proceduri.

Primar,
Pop Dumitru Dorel
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Anexa nr .1.
Tarif / (LEI)
Autovehicule transport marfă
cu masa totală maximă
autorizată peste – 7,5 tone
inclusiv – 24 ore
Autovehicule transport marfă
cu masa totală maximă
autorizată
peste7,5tone
inclusiv – 1 luna
Autovehicule transport marfă
cu masa totală maximă
autorizată peste – 7,5 tone
inclusiv – 6 luni
Autovehicule transport marfă
cu masa totală maximă
autorizată peste – 7,5 tone
inclusiv – 1 an

30 lei

200 lei

300 lei

500 lei

Anexa nr .2.

Modelul de autorizaţiei de acces pentru traficul greu

PRIMARIA COMUNEI ODOREU
Loc Odoreu, str Republicii Nr.100, jud Satu Mare, tel.0261775062

AUTORIZAŢIE DE ACCES PENTRU
TRAFIC GREU NR.____/_________
Pentru _________________
masa totală maximă autorizată _____
Motivul solicitării_________________
Valabilitate__________________
Primar,
Pop Dumitru Dorel

Valabilă însoţită de documentul de plată.
Valabilă numai cu aviz de însoţire a mărfii.
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Anexa nr.3

Model formular tip – Cerere pentru obţinerea autorizaţiei de acces

Către,
Primăria Comunei Odoreu

Subsemnatul__________________________________, reprezentant al
____________________________________cu sediul/domiciliul în localitatea
__________________________ str._____________________ nr.____, bl____
ap ____, jud _____________________________tel.___________________în
conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local a comunei Odoreu nr.47/2014,
solicit eliberarea unei autorizaţii de acces pentru următorul autovehicul: nr. de
înmatriculare______________________masa totală maximă autorizată____________to.
pe perioada________________________________
La prezenta cerere anexez:
- certificatul (certificatele) de înmatriculare vehicul (fotocopie) sau carte de identitate
(fotocopie);
- chitanţa care atestă dovada plăţii autorizaţiei;
- carte de identitate solicitant (fotocopie)
Motivaţia solicitării____________________________.

Data

Numele şi semnătura
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PRIMĂRIA COMUNEI ODOREU

România, judeţul Satu Mare, comuna Odoreu, localitatea Odoreu,
Str. Republicii, Nr.100 , Cod Postal:447210,
Cod Fiscal:3897424
Telefon/FAX : +40261775062, E-mail : secretariatodoreu@yahoo.com

Nr. _____

/______________

In temeiul prevederilor articolului 46 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,
îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect;
Interzicerea circulaţiei utilajelor şi a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri cu
masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 to în comuna Odoreu.

EXPUNERE DE MOTIVE
Consider oportună iniţierea şi promovarea prezentei hotărâri datorită următoarelor consideraţii:
- necesitatea asigurării unui mediu de viaţă sănătos, confort urban sporit şi reducerea poluării
mediului ambiant;
- asigurarea accesului vehiculelor cu tonaj mai mare de 7,5 tone spre zonele industriale
existente în comuna Odoreu prin direcţionarea şi dirijarea acestora pe trasee prestabilite astfel încât
sa nu producă perturbaţii în traficul rutier şi totodată să se protejeze reţeaua stradală din comuna;
Având în vedere cele prezentate mai sus, propun :
Adoptarea de către Consiliul Local al Comunei Odoreu a unei hotărâri privind :
Modalităţile de organizare şi desfăşurare a circulaţiei autovehiculelor din categoria transport
greu pe raza comunei Odoreu.
Interzicerea accesului vehiculelor cu masa total maxima autorizata de peste 7,5 tone pe strazile
de pe raza comunei Odoreu, cu exceptia celor care detin autorizatii de liber acces emise de Primaria
Odoreu.

PRIMAR
POP DUMITRU DOREL
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PRIMARIA COMUNEI ODOREU
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL
POLIŢIA LOCALA ODOREU
România, judeţul Satu Mare, comuna Odoreu, localitatea Odoreu,
Str. Republicii, Nr.99 , Cod Postal:447210,
Cod Fiscal:3897424
Numar operator de date cu caracter personal; 21427
Telefon/ 0756 163 100, E-mail : politialocalaodoreu@yahoo.com

Nr. _____

/______________
RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la : expunerea de motive a Primarului Comunei Odoreu
Obiect: propunerea de aprobare a Proiectului de hotărâre privind circulaţia utilajelor şi a
autovehiculelor destinate transportului de mărfuri cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 to
în comuna Odoreu.
Având în vedere :
Consideraţii de ordin general:
- considerăm necesară asigurarea accesului vehiculelor cu tonaj mai mare de 7,5 tone spre zonele
industriale existente în Comuna Odoreu prin direcţionarea şi dirijarea acestora pe trasee prestabilite
astfel încât sa nu producă perturbaţii în traficul rutier şi totodată să se protejeze reţeaua stradală din
comuna.
Consideraţii economice:
considerăm oportună taxarea 50 de lei/zi sau 200 de lei/lună a vehiculelor cu masa maxima autorizată
mai mare de 7,5 tone inclusiv pe traseele prestabilite, pentru accesul în zonele industriale;
considerăm necesară protejarea în timp, prin adoptarea masurilor prevăzute de prezenta hotărâre, a
reţelei stradale a comunei Odoreu, în ceea ce priveşte suprafaţa carosabilului şi reducerea în acest fel a
cheltuielilor necesare întreţinerii şi reparării acestora.
Consideraţii tehnice:
direcţionarea şi dirijarea traficului rutier de tranzit din comuna Odoreu pe traseele care oferă o
infrastructura rutieră optimă pentru traficul greu respectiv DN.19.F care evită cât mai mult posibil
accesul traficului greu în zonele de locuinte ale comunei Odoreu.
au fost sesizate unele disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte traficul greu pe sectorul de drum care duce la
balastiera Berindan , disfuncţionalităţi care este necesar a fi eliminate.
Consideraţii juridice:
Prevederile O.U.G. 195/2002 modificată şi completată prin OUG nr.63/2006 şi Regulamentul de
aplicare al acesteia şi Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 republicată.
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- O.G. nr. 2/2001 privind regimul contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
în temeiul art.36, alin.(4), lit."d" şi art.45 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, considerăm oportună adoptarea unei hotărâri
pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind, Interzicerea accesului vehiculelor cu masa total
maxima autorizata de peste 7,5 tone pe strazile de pe raza comunei Odoreu, cu exceptia celor care detin
autorizatii de liber acces emise de Primaria Odoreu.

Sef birou
Achim Ciprian Virgil
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