R OM Â NI A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 14 din 29.01.2009
pentru aprobarea unor reglementări privind circulaţia
pe drumurile publice din municipiul Roman
Examinând expunerea de motive nr. 1600 din 22.01.2009 iniţiată de prof. LaurenţiuDan Leoreanu – Primarul municipiului Roman şi întocmită de Direcţia Tehnică;
Văzând avizul favorabil nr. 4 din 29.01.2009 al Comisiei pentru Administraţie Publică
Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 14 din 29.01.2009 al Comisiei Juridice, precum
si avizul pentru legalitate nr. 2052 din 29.01.2009 dat de către Secretarul Municipiului
Roman;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997R privind regimul juridic al drumurilor,
ale O.U.G. nr. 195/2002R privind circulaţia pe drumurile publice, aprobată prin Legea nr.
49/2006, ale H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.
195/2002, precum şi ale art. 36, alin 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 13 din Legea nr.
215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se interzice circulaţia autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai
mare de 3,5 to pe teritoriul municipiului Roman cu excepţia traseelor:
- Pod Horia peste râul Moldova, str. Sucedava, artera ocolitoare, b-dul N. Bălcescu,
str. Ştefan cel Mare spre Suceava/Iaşi;
- Pod Gâdinţi peste râul Siret, str. Bogdan Dragoş până la intersecţia cu str. Islazului,
str. Islazului, str. Mihai Viteazu;
- Str. Dumitru Mărtinaş;
- Str. Primăverii de la intersecţia cu străzile Mihai Viteazu şi Islazului spre Luţca;
Art. 2. Fac excepţie de la prevederile art. 1. autovehiculele salvării, jandarmeriei,
poliţiei, pompierilor, de salubrizare, de intervenţie la reţelele de apă, canalizare, gaze
naturale, energie electrică, cele care efectuează lucrări de reparaţii a străzilor din municipiu,
precum şi acele autovehicule care deţin „permis de liberă trecere” eliberat de Primarul
Municipiului Roman contra unei taxe.

Art. 3. Primarul Municipiului Roman este autorizat să instituie sau să modifice
restricţiile privind oprirea, staţionarea, parcarea, regimul de viteză, dacă aceată vizează
limitarea sub 50km/h, sensurile de circulaţie, priorităţile, semaforizarea la recomandarea
Comisiei pentru circulaţie în municipiul Roman şi cu avizul sau acordul Poliţiei în cazurile
prevăzute de lege.
Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului
Roman, persoanelor si autoritatilor interesate.
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