ROMÂNIA
J U D E ŢU L N E A M T
M U N I C I PI U L R O MAN

C O N S I LI U L LO CAL
HOTĂRÂRE
Nr. ______ din 30.03.2017
privind modificarea H.C.L. nr. 103/31.07.2014 privind circulaţia
autovehiculelor aparţinând şcolilor de şoferi,
cu cursanţi, pe raza Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 4938 din 21.03.2017 iniţiată de către
dl. Lucian-Ovidiu MICU – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 4939 din 21.03.2017 întocmit de către Direcţia Poliţie Locală;
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 30.03.2017 al Comisiei pentru
Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. ____ din
30.03.2017 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din
30.03.2017 dat de către Secretarul municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 13
şi 16 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, ale art. 5
alin. (7) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu
modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 R, precum şi cele ale O.G. nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 103/31.07.2014, care va avea
următorul conținut:
„Art. 1. Se interzice circulaţia autoturismelor aparţinând şcolilor de
şoferi, cu cursanţi, categoria A şi B, de luni până vineri, în fiecare săptămână,
(exclusiv sărbătorile legale) orele 0700-0900 și între orele 1200-1400, pe
următoarele artere:
- Pe B-dul Roman-Mușat (din Favorit- intrarea în municipiul Roman,
până la intersecția cu B-dul Republicii);
- Str. Tineretului și str. Cuza Vodă (între str. D. Gherea și str. Oituz);
- Str. Bogdan Dragoș (tronson cuprins între intersecția cu B-dul RomanPage | 1

Mușat și intersecția cu str. Tineretului);
- Str. Oituz (tronson cupins între intersecția cu B-dul Roman-Mușat și
intersecția cu str. Cuza Vodă);
- Str. Libertății (tronson cuprins între intersecția cu B-dul Roman-Mușat
și intersecția cu str. Cuza Vodă);
- Aleea Unirii (în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)”;
Art. 2. Direcția Poliția Locală va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri;
Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 103/2014 rămân neschimbate;
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija
Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Presedinte de sedinţă
Consilier,
Mircea BELOIU

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: Cabinet Primar
Nr. 4938 din 21.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.
103/31.07.2014 privind circulația autovehiculellor aparținând
școlilor de șoferi, cu cursanți, pe raza Municipiului Roman
Pentru fluidizarea traficului rutier şi a creşterii confortului şi siguranţei
circulaţiei pe drumurile publice de pe raza municipiului Roman, este necesar ca
şcolile de şoferi să respecte itinerare de deplasare cu trafic rutier mai puţin
intens şi la ore la care să nu fie pus în pericol traficul pietonal.
În aceste condiții, prin HCL nr. 103/2014 au fost stabilite itinerare de
deplasare pentru autoturismele aparținând școlilor de șoferi, în zonele cu un
trafic rutier mai puțin intens și într-un interval orar la care să nu fie pus în
pericol traficul pietonal.
Având în vedere faptul că în intervalul orar 07.00-09.00 și 12.0014.00 ale zilelor lucrătoare, pe principalele artere de circulație se desfășoară un
trafic intens, pentru fluidizarea circulației, propun modificarea art. 1 din H.C.L.
nr. 103/2014, în sensul interzicerii circulației autoturismelor aparținând școlilor
de șoferi în acest interval orar pe arterele principale.
Drept pentru care rog dnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin
vot.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Nr. 4939 din 21.03.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.
103/31.07.2014 privind circulația autovehiculellor aparținând
școlilor de șoferi, cu cursanți, pe raza Municipiului Roman
Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiat de Primarul
Municipiului Roman-Lucian Ovidiu Micu, am constatat că acesta îndeplinește
condițiile de legalitate de oportunitate și legalitate.
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea art 1 din H.C.L.
nr. 103/2014 privind circulația autovehiculelor afarținând școlilor de șoferi, cu
cursanți.
În prealabil, intinerariile și orarul de deplasare au fost dezbătute în
Comisia de Circulație și au fost avizate conform O.U.G. nr. 195/2002 de către
Poliția Municipiului Roman- Biroul Circulație Rutieră.
Pentru fluidizarea traficului rutier şi a creşterii confortului şi siguranţei
circulaţiei pe drumurile publice de pe raza municipiului Roman, se interzice
circulația autoturismelor aparținând școlilor de șoferi cu cursanți, categoria A și
B, în zilelel lucrătoare ale săptămânii (de luni până vineri)- exclusiv săbătorile
legale între orele 0700-0900 și între orele 1200-1400, pe următoarele artere:
- Pe B-dul Roman-Mușat (din Favorit- intrarea în municipiul Roman,
până la intersecția cu B-dul Republicii);
- Str. Tineretului și str. Cuza Vodă (între str. D. Gherea și str. Oituz);
- Str. Bogdan Dragoș (tronson cuprins între intersecția cu B-dul RomanMușat și intersecția cu str. Tineretului);
- Str. Oituz (tronson cupins între intersecția cu B-dul Roman-Mușat și
intersecția cu str. Cuza Vodă);
- Str. Libertății (tronson cuprins între intersecția cu B-dul Roman-Mușat
și intersecția cu str. Cuza Vodă);
- Aleea Unirii (în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)
Toate celelalte prevederi ale HCL 103/25014 rămân neschimbate.

Direcția Poliția Locală,
Daniel CAZACU

