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Anexa 1 la Proiectul de Hotărâre nr. 25/13.03.2020

REGULAMENT

PRIVIND INSTITUIREA RESTRICȚIILOR DE CIRCULAȚIE PENTRU VEHICULELE CU
MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ MAI MARE DE 7,5 TONE

PE RAZA COMUNEI VINȚU DE JOS

CAP. I DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Prezentul regulament stabilește modalitățile de organizare și desfășurare a circulației
autovehiculelor care circulă pe străzi cu restricții de tonaj, ce efectuează transport de marfă și materiale
pe raza comunei Vințu de Jos, jud. Alba. Participanții la trafic sunt obligați prin lege să respecte
regulile de circulație și semnificația mijloacelor de semnalizare rutieră precum și dispozițiile specifice
din acest regulament.

Art.2. Restricționarea traficului din punct de vedere al tonajului este dictată de :
- Necesitatea asigurării unui nivel ridicat de siguranță a traficului rutier și pietonal ;
- Necesitatea conservării și protejării mediului ambiant ;
- Necesitatea diminuării disconfortului produs riveranilor ;
- Necesitatea protejării și administrării eficiente a infrastructurii rutiere ;
- Reducerea cheltuielilor de întreținere și reparații.
Art.3. Reglementările legale în baza cărora este elaborat prezentul regulament sunt următoarele:
- OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice ;
- HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 ;
- OUG 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările lor ulterioare .
Art.4. Accesul autovehiculelor de tonaj greu, pe raza comunei Vințu de Jos va fi semnalizat

conform legii, cu indicatoare rutiere specifice (de restricție).
Art.5. Reglementările privind restricțiile de tonaj greu pe anumite zone, se stabilesc, conform

legilor în vigoare, de către autoritatea publică locală, în calitate de proprietar al drumurilor aflate în
intravilanul localității.

CAP. II ACCESUL ȘI CIRCULAȚIA AUTOVEHICULELOR DE TONAJ GREU PE
STRĂZILE ȘI DRUMURILE COMUNALE DE PE RAZA COMUNEI VINȚU DE JOS, TAXE
SPECIALE

Art. 6. Accesul pe străzile și drumurile comunale de pe raza comunei Vințu de Jos este interzis
pentru autovehiculele având masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone cu excepția riveranilor (prin
riveran se înțelege orice persoană fizică sau juridică ce are domiciliul/sediul social sau punctul de lucru
declarat la registrul comerțului, pe raza teritorială a comunei Vințu de Jos).

Dovada îndeplinirii condițiilor stabilite la art. 6. (în cazul riveranilor) se face la solicitarea
organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a deținătorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu
certificat constatator emis de Registrul Comerțului din care să reiese sediul social ori punctul de lucru
în copie ștampilată și semnată în original de către conducătorul unității, cu înscrisul " Conform cu
originalul ", în cazul persoanelor juridice .
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Art. 7. Străzile pe care se interzice circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare
de 7,5 tone sunt următoarele:

1. strada Muresului
2. strada Parcului
3. strada Poștei
4. strada Macului
5. strada Zorilor
6. strada Preot N.Maniu
7. strada Preot Bykfolvi Istavan
8. strada Avram Iancu
9. strada Bisericii
10. strada Chilie
11. strada Cimitirului
12. strada Cingău
13. strada Cîmpului
14. strada Crinului
15. strada Viitorului
16. strada Sibișeni
17. strada Vîrtopi
18. strada Jeleri
19. strada Gării
20. strada Rîndunelelor
21. strada Ioan Slavici
22. strada Vasile Alecsandri
23. strada Gheorghe Doja
24. strada Prof. Dr. Alexe Turcaș
25. strada Floriilor
26. strada Țiglărie
27. strada Tineretului
28. strada Primăverii
29. strada Trandafirilor
30. strada Lăutarilor
31. strada Stadionului
32. strada Ion Creangă
33. strada Teilor
34. strada Orizontului
35. strada Plevnei
36. strada Vânătorilor
37. strada Traian
38. strada Livezii
39. strada Valea Vințului
40. străzi secundare Vurpăr
41. strada Cîmpu Goblii
42. strada Valea Goblii
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43. drum comunal DC 107 Inuri

Art.8. Circulația pe străzile și drumurile comunale de pe raza Comunei Vințu de Jos, a
autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone se poate face pe baza autorizației de
acces în intervalul orar 0700 - 2200 .

- Autorizația de acces este valabilă numai în original, în perioada și în condițiile înscrise în
aceasta. Autorizația de acces nu este transmisibilă.

- Autorizația de acces nu poate fi eliberată cu mai mult de 15 zile calendaristice înainte de prima
zi de valabilitate.

- Autorizația de acces se păstrează în original, la bordul vehiculului și se prezintă la controlul
organelor abilitate.

- În cazul pierderii, furtului, deteriorării sau schimbării deținătorului vehiculului pentru care a
fost eliberată, cu excepția cazurilor de leasing, autorizația de acces se consideră nulă și nu se
înlocuiește. În acest caz , deținătorul poate solicita eliberarea unei noi autorizații în condițiile
prezentei proceduri.

- Autorizația nominală de circulație își păstrează valabilitatea în cazul schimbării numărului de
înmatriculare al vehiculului, pentru același deținător, cu menținerea celorlalte înscrisuri din
autorizația de acces.

CAP. III  EXCEPȚII

Art. 9. Sunt exceptate de la aplicarea prezentului regulament următoarele categorii de autovehicule:
- cele aparținând transportului public local de pasageri;
- cele aparținând societăților de salubrizare, funerare, deszăpezire ;
- cele destinate tractării autovehiculelor avariate, abandonate sau staționate neregulamentar;
- cele aparținând operatorului de apă –canal, iluminat public și alimentare cu energie electrică, de

distribuție a gazelor naturale, aflate în deplasare pentru remedierea unor situații urgente ;
- cele destinate pregătirii și examinării candidaților pentru obținerea permisului de conducere ;
- cele aparținând instituțiilor publice și a celor care transportă ajutoare umanitare, societăți non-

profit și de binefacere;
- cele aparținând creșelor, grădinițelor, spitalelor, căminelor de bătrâni, farmaciilor, bibliotecilor,

alte așezăminte sociale, culturale și de învățământ pe teritoriul Comunei Vințu de Jos, care se
deplasează în acest scop;

- cele destinate aprovizionării/desfacerii cu/de mărfuri și prestărilor de servicii transport marfă ;
- cele aparținând Companiei Naționale Poșta Română S.A., precum și ale agenților economici

care fac servicii de expediții și curierat;
- cele aparținând unităților militare, ambulanței, poliției, S.R.I., unităților de jandarmi,

penitenciarelor și unităților de pompieri, aflate în misiuni specifice;
- cele aparținând unor societăți comerciale (contractori sau subcontractori), ce au contracte în

curs de derulare cu Primăria, în beneficiul primăriei.
- persoane fizice sau juridice deținătoare de tractoare, vehicule autopropulsate sau vehicule cu

tracțiune animală care locuiesc sau care au sediul sau punctul de lucru pe o stradă restricționată
și nu au posibilitatea de a accesa imobilul dintr-o altă stradă nerestricționată - în aceste cazuri
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se eliberează autorizații de acces, în conformitate cu prevederile acestui regulament, dar fără a
se încasa vreo taxă.

Art.10. Pentru eliberarea autorizației de acces prevăzută în prezentul regulament se percepe un tarif
de eliberare a autorizațiilor de acces de utilizare a străzilor și drumurilor comunale de pe raza Comunei
Vințu de Jos, fracționate pe an/lună/zi, tarif ce se achită la casieria primăriei comunei Vințu de Jos.

Art.11. Eliberarea autorizațiilor de acces se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice de
către Biroul Impozite și Taxe Locale din cadrul primăriei comunei Vințu de Jos în baza următoarelor
documente:

1. Cerere tip (anexa 1 la prezentul Regulament) ;
2. Carte de identitate și certificat de înmatriculare sau înregistrare, în original cât și în copie;
3. Copie a contractului de închiriere/leasing în cazul în care solicitantul autorizației de acces nu

este deținătorul vehiculului ;
4. Dovada necesității efectuării transportului/tranzitării pe raza teritorială a comunei Vintu de Jos

(contracte, comenzi de transport, etc ) ;
5. Dovada achitării tarifului de eliberare autorizație de acces (chitanța).
Art.12. Analiza documentațiilor se realizează de către Biroul Impozite și Taxe Locale care își

rezervă dreptul de a nu elibera autorizații persoanelor fizice sau juridice care nu au depus documentația
completă și care nu a respectat condițiile impuse în autorizare.

Art.13. În cazul avizării documentației , autorizația de acces se completează și se semnează de către
un reprezentant al Biroului Impozite și Taxe Locale cât și de primarul comunei Vințu de Jos.

- în cazul în care nu se avizează efectuarea transportului/tranzitului, documentația nu se restituie
solicitantului.

- Biroul Impozite și Taxe Locale va ține evidența tuturor autorizațiilor de acces eliberate și
arhivează documentele pe o perioadă de 12 luni,.

Art.14. Depunerea documentațiilor se realizează în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 0800 -
1400 , la Registratura primăriei Comunei Vințu de Jos.

Art.15. Autorizațiile se pot ridica în fiecare zi , de luni până vineri, între orele 0800 - 1400 , de la
Compartimentul Impozite și Taxe Locale Vințu de Jos.

CAP. IV INTERDICȚII, RESTRICȚII, OBLIGAȚII CU PRIVIRE LA CIRCULAȚIE,
STAȚIONARE ȘI PARCARE

Art.16. Este interzisă circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5
tone dacă nu dețin autorizație de liber acces, pe străzile și drumurile comunale de pe raza comunei
Vințu de Jos, în zonele în care sunt instituite restricții de tonaj, semnalizate cu indicatoare rutiere
corespunzătoare,

Art.17. Autovehiculele tip basculantă trebuie să aibă obligatoriu benele perfect etanșe, obloane
de închidere la spate și trebuie să fie acoperite cu prelate.

Art.18. La ieșirea din șantiere, curți, garaje, etc. roțile autovehiculelor trebuie să fie perfect
curățate și încărcătura bine asigurată pentru a nu se realiza depuneri de noroi sau părți din încărcătura
pe carosabil. Deținătorii autovehiculelor au obligația de a verifica și curăța, dacă este cazul, suprafața
exterioară a autovehiculelor respectiv a prelatei pentru a nu periclita siguranța circulației.
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Art.19. Autovehiculele de tonaj greu, vor fi dotate, cu mijloace specifice pentru curățarea
carosabilului sau a ambientului în caz de murdărie accidentală (mătura, lopată, nisip, sursă de apă,
s.a.m.d.).
Transportatorul este răspunzător în astfel de situații și este obligat să rezolve de îndată problema prin
curățire adecvată ți readucerea întocmai la starea inițială a zonei afectate.

Art.20. Transportatorul este direct răspunzător pentru stricăciunile, avariile produse
carosabilului, trotuarelor, mediului ambiant, mobilierului urban ce aparține domeniului public sau
privat al comunei Vințu de Jos, pe parcursul efectuării cursei (inclusiv în răstimpul staționării, parcării
sau procedurii de încărcare –descărcare, efectuări de lucrări sau orice altă procedură ce ține de acestea)
și va lua de îndată în aceste cazuri, măsura readucerii ambientului la stare inițială prin măsuri specifice,
reparații, după caz

CAP. V CONTRAVENȚII, SANCȚIUNI

Art.21. Nerespectarea prevederilor stipulate în prezentul Regulament constituie contravenție și
se sancționează cu amendă de la 1000 la 2500 lei.

Art.22. Contravențiilor prevăzute la Art.21 li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr.
2/2001, actualizată cu modificările ulterioare, art. 8 alin. 2) li. d) – privind regimul juridic al
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 23. Contravențiile se constată și se sancționează de către poliţia rutieră precum și
personalul administratorilor drumurilor de interes judeţean şi de interes local, potrivit competenţelor
stabilite prin reglementările în vigoare.

Art. 24. Sancțiunea contravențională a amenzii se va aplica contravenientului, sau în situația în
care acesta nu este prezent, proprieterului sau deținătorului în baza unui titlu legal al autovehiculului,
persoană fizică sau juridică .

Art.25. Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se poate depune plângere la
Judecătoria Alba Iulia, în termen de 15 zile de la comunicare.

CAP. VII   DISPOZIȚII FINALE

Art.26. Primăria Comunei Vintu de Jos împreună cu Secția 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos -
Postul de Poliție Vințu de Jos vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului
Regulament și în vederea implementării acestuia.

Art.27. Anexele prezentului Regulament fac parte integrantă din acesta.

PRIMAR AVIZAT,
Ion Iosif Josan Secretar General UAT

Claudia Lavinia Muntean



Pagină 6 din 7

Anexa 2 la Proiectul de Hotărâre nr. 25/13.03.2020

Tarife pentru eliberarea autorizațiilor de acces pentru circulația autovehiculelor a căror masă
totală maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone pe străzile și drumurile comunale de pe raza

comunei Vintu de Jos

Categorii de autovehicule în funcție de masă Tarif zi/lună/an
Autovehicule cu o masă totală maximă autorizată
peste 7,5 – 12 tone

50 lei/zi
1500 lei/lună
6000 lei/an

Autovehicule cu o masă totală maximă autorizată
cuprinsă între 12,1 – 16 tone

80 lei/zi
2500 lei/lună
8000 lei/an

Autovehicule cu o masă totală maximă autorizată
cuprinsă între 16,1 – 40 tone, precum și pentru
autovehicule care transportă mărfuri și produse
periculoase

100 lei/zi
3000 lei/lună
10 000 lei/an

Autovehicule cu gabarit depășit, precum și pentru
autovehiculele care transportă mărfuri și produse
periculoase cu o masă totală maximă autorizată peste 40
tone

150 lei/zi
3500 lei/lună
12 000 lei/an

PRIMAR AVIZAT,
Ion Iosif Josan Secretar General UAT

Claudia Lavinia Muntean
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Anexa 1 la Regulamentul privind instituirea restricțiilor de circulație pentru vehiculele cu masa
totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe raza comunei Vințu de Jos, aprobat prin HCL
nr………………………../2020

CERERE
Pentru obținerea autorizației de liber acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată

mai mare de 7,5 tone

Subsemnatul/Subscrisa :______________________________________________________________
cu adresa/sediul_____________________________________________________________________
tel___________________________________ solicit eliberarea unei autorizații de liber acces în zona
(strada)____________________________________sat______________________________________
comuna Vințu de Jos, pentru următoarele autovehicule:

1.____________________________masa maximă autorizată_______tone, pentru

perioada_________________________ .

2.____________________________masa maximă autorizată_______tone, pentru

perioada_________________________ .

3.____________________________masa maximă autorizată_______tone, pentru

perioada_________________________ .

MENȚIUNI:

1.  NECESITATEA TRANSPORTĂRII/TRANZITĂRII PE STRAZILE ȘI DRUMURILE
COMUNALE DE PE RAZA COMUNEI  VINTU DE JOS

2.  TIPUL MĂRFII TRANSPORTATE

3. DESTINAȚIA CURSEI

1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3 _________________________________________________________________________________
Anexez următoarele documente necesare eliberării autorizației de liber acces :
Cerere tip
Copie carte de identitate
Copie după talonul autovehiculului
Copie după certificatul de înregistrare al firmei (C.U.I.)
OP/Chitanța nr. _____________data___________________suma____________________lei.

Data Semnătura

PRIMAR AVIZAT,
Ion Iosif Josan Secretar General UAT

Claudia Lavinia Muntean


