Nr. 80003/2019

MINUTĂ
PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ
Încheiată astăzi 25.07.2019
Cu ocazia desfășurării dezbaterii publice a Proiectului de Hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare a transportului de mărfuri și a circulației
utilajelor în municipiul Alba Iulia.
Procedura de consultare publică pentru perioada 03.06.2019 - 15.07.2019 a fost
inițiată prin anunțul nr. 55401/28.05.2019; Invitația la dezbaterea publică a fost inițiată
prin anunțul cu nr. 76781/17.07.2019 pentru data de 23.07.2019, ora 10:00 și are drept
scop dezbaterea publică a Proiectului privind privind aprobarea Regulamentului de
organizare a transportului de mărfuri și a circulației utilajelor în municipiul Alba Iulia.
La dezbaterea publică, din partea Municipiului Alba Iulia participă: domnul
Gabriel Pleșa viceprimarul Municipiului Alba Iulia, domnul Lucian Tanislav șef Birou
Drumuri și Siguranța circulației, Virgil Popa inspector de specialitate Biroul Drumuri și
Siguranța circulației, doamna Dana Naghiu responsabil financiar proiect administrație
publică digitală Alba Iulia, doamna Ioana Magda manager proiect administrație publică
digitală Alba Iulia și doamna Plosca Simina consilier juridic responsabil cu Legea nr.
52/2003 – privind transparența decizională în administrația publică.
Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a
transportului de mărfuri și a circulației utilajelor în municipiul Alba Iulia , a fost afișat la
sediul Instituției noastre (p.v. de afișare nr. 57782/03.06.2019), publicat pe pagina de
internet www.apulum.ro, secțiunea Consultare publică și transmis spre publicare și
publicat în ziarul Unirea din data de 03.06.2019.
Dezbaterea publică a fost convocată a se desfășura în Sala de ședințe aflată la
sediul instituției noastre din Municipiul Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 5 A, Județul:
Alba, începând cu ora 10:00.
La ora începerii dezbaterii au fost prezenți d-nul Popa Gheoerghe-Gligor –
mandatar al următoarelor societăți comerciale cu sediul / puncte de lucru pe str. Livezii
din Alba Iulia: SC AGROTRANSPORT ALBA SA, SC MALL ALBA SRL, AUTO CRIS
MOTORS SRL, SC LACATUȘERIE DEVI PLUS SRL, SC POMAROM SRL, SC M.M.I.
INDUSTRY SRL, SC ALBA SPEDITION SRL, SC EURO TEAM GB SPEDITION SRL,
SC AUTOGLASS GENIK SRL, SC ELECTRO TRUCK SERVICE SRL, SC ROYALNIS
LOGISTIC SRL, SC UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET SRL, SC HERMES BM SRL,
SC GRUP TICO IMPEX SRL, SC YANA-IUS SRL, SC MARINEX SRL, SC
MECATRONICS SRL, SC GASPECO L&D SA, SC POLARIS M HOLDING SRL.
reprezentanții acestor societăți: domnii Moldan Petru, Burian Marius Oreste, Stanciu
Adrian, Dănilă Valentin, Cuznețov Alexandru, Moga Daniel, Tomuța Aurel, Mihălțan
Cristian, Cordea Sorin, Sicoe Florin precum și domnul Pintea Alexandru – cetățean al
mun. Alba Iulia. La dezbaterea publică au participant reprezentanții Consiliului Local al
Municipiului Alba Iulia, domnul consilier Trifu Mircea și domnul consilier Crișan Vasile.
Societățile comerciale mai sus menționate, prin mandatar avocat Popa
Gheorghe-Gligor, au depus observații și sugestii la proiectul supus dezbaterii publice

prin adresa nr. 74657 / 12.07.2019 înregistrată la Registratura instituției noastre, în
termenul prevăzut de lege.
Prin adresa depusă se solicită luarea în considerare a următoarelor aspecte:
 zona strada Livezii din mun. Alba Iulia se încadrează conform PUG în vigoare
potrivit HCL nr. 158/2004 în categoria a II-a, servicii și zonă de locuit – MA3, motiv
pentru care nu poate fi restricționat accesul vehiculelor de transport mărfuri și a a
utilajelor;
 strada Livezii a fost reabilitată în anul 2012 iar infrastructura acesteia permite
desfășurarea circulației rutiere pe două sensuri și a circulației pietonale pe trotuare
amenajate, în condiții de siguranță rutieră;
 carosabilul străzii Livezii se prezintă în condiții foarte bune, fără gropi sau
denivelări, provocate de traficul greu, incomparabil mai bun decât alte străzi reparate
recent. Zona strada Livezii este, conform PUG – ului în vigoare, în principal o zonă
industrială și de servicii și într-un coeficient mult mai scăzut zonă de locuit;
 în zona strada Livezii nu sunt monumente istorice declarate și cunoscute care
să fie degradabile și care să necesite protejarea lor;
 din punct de vedere al asigurării condițiilor de protejare a mediului natural, se
arată că traficul rutier în zonă nu este unul intens care să producă poluarea mediului și
carea să afecteze sănătatea populației. Programul de acces ala camioanelor pe strada
Livezii este preponderent între orele 8 și 18, cu medie de 2 – 3 mijloace de transport pe
oră în acest interval.
Având în vedere cele expuse anterior, se solicită:
1. Modificarea și completarea art. 5 din proiectul supus dezbaterii publice, în
sensul includerii străzii Livezii pe sectorul cuprins între intersecția cu strada cu str.
Tudor Vladimirescu și intersecția cu str. Costache Negruzzi, pentru ca vehiculele de
transport mărfuri să aibă acces fără obținerea unei autorizații;
2. Modificarea părții finale a art. 17 din proiectul supus dezbaterii, în sensu că pe
baza autorizației fără taxă acordată persoanelor fizice și juridice din zonă, să aibă acces
atât cele cu încărcătură cât și cele fără încărcătură;
3. Menținerea străzii Livezii în categoria cuprinsă în PUG-ul aprobat prin HCL nr.
158/2014, până la aprobarea noului PUG.
Ședința de dezbatere publică a fost condusă de către dl viceprimar Codru
Gabriel Pleșa.
În cadrul dezbaterii publice domnul Virgil Popa - inspector în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, a prezentat proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare a transportului de mărfuri și a circulației
utilajelor în municipiul Alba Iulia.
Domnul consilier local Mircea Trifu a luat cuvântul, arătând că se impune
aplicarea unitară a restricțiilor de circulație a vehiculelor de transport mărfuri, toate
zonele municipiului.
Din partea reprezentanților agenților economici menționați a luat cuvântul domnul
Moldan Petru, care a solicitat:
 modificarea art. 17 în sensul permiterii circulației vehiculelor atât cu
încărcătură cât și fără încărcătură;
 defalcarea cuantumului taxei de acces în funcție de tonaj și distanță;

 stabilirea unui program extins de eliberare a autorizațiilor de acces,
amenajarea de birouri / puncte de eliberare a autorizațiilor și de parcări pentru
vehiculele de transport mărfuri, la intrările principale în municipiu;
 excluderea obligativității de afișare a autorizației la bordul autovehiculului.
Doamna Dana Naghiu a precizat faptul că se află în derulare proiectul
Administrație publică digitală Alba Iulia, în care este prevăzută inclusiv implementarea
soluției tehnice de eliberare on-line a autorizațiilor de acces pentru vehiculele de
transport mărfuri în municipiul Alba Iulia.
Observațiile, sugestiile și recomandările făcute la proiectul de hotărâre supus
dezbaterii publice, au fost analizate de către reprezentanții inițiatorul proiectului și
reprezentanții aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, urmând să
fie făcute următoarele modificări și completări:
Completarea art. 5, în sensul includerii următoarelor străzi / sectoare de străzi ca
nerestricționate pentru circulația vehiculelor de transport mărfuri și a utilajelor: calea de
acces din str. A.I. Cuza spre strada Turnătoriei, str. Turnătoriei sectorul cuprins între str.
Măceșului și str. Cabanei, str, Cabanei (parțial), str. Gării, calea de acces din str. A.I.
Cuza spre str. Ampoița, str. Fabricilor, str. Livezii sectorul cuprins între str. T.
Vladimirescu și str. C Negruzzi, str. Gh. Șincai, str. E. Racoviță, str. Mărășești sectorul
cuprins între Șoseaua de ocolire a mun. Alba Iulia și str. București, str. București –
sectorul cuprins între str. Mărășești și imobilul cu nr. 88, bd. Ferdinand I sectorul cuprins
între str. Regimentul V. Vânători și bd. Încoronării, bd. Încoronării sectorul cuprins între
bd. Ferdinand și str. Iașilor, str. Iașilor sectorul cuprins între bd. Încoronării și Autogara
Alba Iulia, str. Maramureșului, str. Viilor, str. Biruinței – sectorul cuprins între DN1 și str.
Busuiocului;
Completarea art. 17, în sensul că în baza autorizațiilor eliberate este permis și
accesul vehiculelor cu încărcătură;
Drept pentru care s-a încheiat prezenta Minută, care se va afișa la avizierul
instituției și pe pagina de internet a instituției www.apulum.ro, secțiunea Consultare
publică.
p. Viceprimar cu atribuții de Primar
Viceprimar,
Codru Gabriel Pleșa
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Lucian Tanislav
Inspector de specialitate
Virgil Popa

