ANEXA NR.2 LA HCL NR.________________

REGULAMENT
privind accesul și circulația autovehiculelor de transport marfă și a utilajelor cu masa maxim
autorizată peste 3,5 tone în orașul Siret

Art.1. Obiectul de reglementare a regulamentului este accesul, circulaţia şi staţionarea
pe domeniul public al oraşului Siret a utilajelor şi autovehiculelor cu masa totală maximă
autorizată mai mare de 3,5 tone.
Art.2. Scopul propus prin prezentul regulament se realizează ţinând cont de următoarele
cerinţe:
a) asigurarea unui nivel ridicat al traficului;
b) asigurarea condiţiilor de conservare şi protejare a mediului;
c) asigurarea administrării în condiţii de eficienţă şi protejare a infrastructurii rutiere.
Art.3. Vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t circulă în condiţiile de
autorizare şi tarifare prevăzute în prezentul regulament.
Art.4. În sensul prezentei proceduri, prin autovehicul cu masa maximă autorizată mai
mare de 3,5 tone, se înțelege orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel puțin două axe,
sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul și o semiremorcă ori remorcile tractate de
acesta și a căror masă maximă autorizată însumată depășește 3,5 tone.
Art.5. Pentru ansamblul de vehicule cap tractor plus semiremorcă, masa totală maximă
autorizată se calculează prin însumarea maselor totale maxime autorizate ale tractorului şi
remorcii.
Art.6. Restricţiile din prezentul regulament sunt semnalizate prin indicatoare rutiere şi
indicatoare de orientare.
Art.7. Interval orar de aprovizionare a agenților economici este zilnic între orele
____________
Art.8. Este interzisă staţionarea pe domeniul public sau privat al oraşului Siret a tuturor
categoriilor de autovehicule care fac obiectul prezentei hotărâri.
Prin excepţie de la această regulă, în cazul autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai
mare de 3,5 t, care efectuează transport marfă, este permisă staţionarea pe domeniul
public, pentru încărcare-descărcare, în zilele şi intervalul prevăzut la art.6.
Art.9. Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentului regulament, fiind scutite
de taxe, următoarele categorii:
a) autovehiculele care sunt destinate efectuării serviciilor, activităţilor sau lucrărilor de
intervenţii la reţelele de iluminat public, de apă şi canalizare, de transport călători,
ale celor care efectuează lucrări de salubrizare, întreţinere spaţii verzi, deszăpezire,
întreţinere drumuri, precum şi cele care efectuează lucrări finanţate de Oraşul Siret ;
b) autovehiculele aparţinând societăţilor non-profit şi de binefacere, numai pe perioada
transportului umanitar;
c) autovehiculele aparţinând ambulanţei, poliţiei, unităţilor de jandarmi, unităţilor de
pompieri.

Art.10.
(1) Autorizaţiile de liber acces se eliberează în baza certificatului de
înmatriculare sau înregistrare şi a plăţii taxei şi se prezintă la control însoţite de certificatul
de înmatriculare sau înregistrare.
(2) Taxa pentru emiterea autorizaţiei de acces poate fi achitată, în numerar,
la casieria din cadrul Primăriei Oraşului Siret sau prin virament în contul
RO22TREZ59621160203XXXXX deschis la Trezoreria oraşului Siret. La ridicarea autorizaţiei se
va depune dovada achitării taxei de emitere a acesteia.
Art.11. (1) Cererile, conform modelului din Anexa 2a, se pun la dispoziţia solicitanţilor
de către Serviciul Relaţii cu publicul sau se pot descărca de pe site-ul instituţiei.
(2) Cererile, însoţite de documentele justificative precizate în formular, se pot
depune direct la Serviciul Relaţii cu publicul sau se pot transmite prin poştă, fax sau email la
adresa __________________
(3) Cererile care au ca obiect emiterea autorizaţiilor de acces pentru ziua
curentă, trebuie depuse/transmise emitentului până la finalizarea programului de lucru,
pentru a putea fi operate. Cererile transmise pe fax sau pe email, după finalizarea
programului de lucru din ziua pentru care se solicită autorizaţia de acces nu vor fi luate în
considerare.
Art.12. 1) Conducătorii autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t au
obligaţia de a afişa la loc vizibil autorizaţia de acces, de regulă în original - în cazul
autorizaţiilor eliberate la sediul instituţiei.
(2) În cazul autorizaţiilor cu valabilitate de o zi, care se transmit beneficiarilor pe
email sau fax, se acceptă prezentarea autorizaţiei scanată şi tipărită.
Art.13. Modelul autorizației este prevăzut în anexa 2b.
Art.14. Restricțiile sunt cele prevăzute în Planul de circulație.
Art.15. Sancţiunile sunt cele prevăzute în HCL nr.1/2009.

