Nr. 49776 / 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
al Serviciului de Administrare Drumuri și Utilități Publice
privind aprobarea Regulamentului de organizare a transportului de mărfuri
și a circulației utilajelor în municipiul Alba Iulia
Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor OG nr. 43/1997 republicata privind regimul
drumurilor, republicată, ale OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată,
cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr.1.391/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu
modificările și completările ulterioare;
În scopul asigurării :
– cerințelor generale de transport ale instituțiilor statului, ale agenților economici și ale
populației,
– creșterii siguranței și fluenței circulației rutiere și pietonale,
– condițiilor de fiabilitate a infrastructurii rutiere, clădirilor și rețelelor tehnico-utilitare,
– condițiilor de protejare și conservare a monumentelor istorice,
– condițiilor de protejare a mediului natural și implicit a sănătății cetățenilor,
autoritățile administrației publice locale administrează drumurile publice din intravilanul
localităților, conform reglementărilor în vigoare, prin amenajarea și adaptarea acestora în
corelație cu cerințele actuale ale traficului rutier și în conformitate cu legislația în vigoare privind
protecția mediului și asigurarea calității vieții.
Poluarea mediului (aer, apă, sol) și plouarea sonoră afectează în mod negativ calitatea
vieții cetățenilor iar vibrațiile mecanice la care sunt supuse căile de comunicație, clădirile și
rețelele tehnico-edilitare influențează în mod negativ fiabilitatea acestora.
Reducerea intensității traficului rutier prin minimizarea traseului de tranzit al vehiculelor
grele și utilajelor în municipiul Alba Iulia reprezintă o măsură de diminuare a efectelor
dăunătoare mai sus menționate, în baza regulamentului propus spre aprobare, care prevede:
– stabilirea unor restricții de tonaj pentru circulația vehiculelor de transport mărfuri și a
utilajelor în municipiul Alba Iulia;
– modul de emitere a autorizațiilor de acces pentru aceste categorii de vehicule;
– controlul și sancționarea nerespectării restricțiilor de tonaj.
În acest sens se propune reconfigurarea traseului nerestricționat pentru circulația
vehiculelor de transport mărfuri și a utilajelor în municipiul Alba Iulia, astfel: str. Regimentul V
Vânători, Șoseaua de centură, str. Alexandru Ioan Cuza, str. Tudor Vladimirescu (sectorul
cuprins între str. A. I. Cuza și str. Republicii), str. Republicii, str. Calea Moților (sectorul cuprins
între bd. Republicii și str. Zlatnei), str. Zlatnei, conform planului de situație anexat.

1

Pentru accesul vehiculelor de transport mărfuri și a utilajelor pe străzile
modernizate/reabilitate, din municipiul Alba Iulia, altele decât cele menționate mai sus, este
necesară obținerea autorizației de acces care se va emite la cerere, de către Primăria
Municipiului Alba Iulia, Serviciul Administrare Drumuri și Utilități Publice, în condițiile specificate
în regulament.
Controlul și sancționarea nerespectării restricțiilor de tonaj se va realiza de către Poliția
Locală a Municipiului Alba Iulia.
Având în vedere cele de mai sus, luând în considerare prevederile OG nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicată, prevederile OUG nr.195/2002 privind circulația pe
drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile HG
nr.1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002 privind
circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare, propunem Consiliului
Local al municipiului Alba Iulia să aprobe Regulamentului de organizare a transportului de
mărfuri și a circulației utilajelor în municipiul Alba Iulia, cuprins în Anexa 1, care face parte
integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
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