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MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 219 din data de 28.06.2019 
privind instituirea unor restricţii de circulaţie pentru autovehicule cu masa 

maximă totală autorizată mai mare de 3,5 tone pe  
strada Transilvaniei (între strada Crinului şi  strada Constitutiei)  

din municipiul Buzău. 
 
 
     Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară: 
        Având în vedere: 
      - expunerea de motive a primarului Municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 256/CLM/28.06.2019, prin care se propune instituirea unor restricţii de 
circulaţie pentru autovehicule cu masa maximă totală autorizată mai mare de 
3,5 tone pe strada Transilvaniei (între strada Crinului şi  strada Constitutiei) din 
municipiul Buzău; 
   - raportul nr. 73971/19.06.2019  al Directei Politiei Locale, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
      - avizul nr. ..........................  al Biroului Rutier din cadrul Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Buzău; 
    - prevederile art. 5, alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
      - prevederile art. 4, alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, 
aprobat prin Hotărârea nr. 1391/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare ;  
      În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a) pct. 13, art. 45, alin. (1), 
art. 49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
        Art.1.(1) Se aprobă programul de acces al  autovehiculelor cu masa 
maximă totală autorizată mai mare de 3,5 tone în scopul aprovizionării cu 
mărfuri a unităţilor de desfacere şi punctelor de lucru pe Transilvaniei (între 
strada Crinului şi strada Constitutiei).  

         (2) Excepţie de la prevederile alin. 1 fac autovehiculele aparţinând 
persoanelor juridice  prevăzute de art. 32, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002, republicată, precum si autobuzele societatii Trans 
Bus S.A., care au acces permanent. 
         Art.2.  - Circulaţia autovehiculelor cu masa maximă totală autorizată mai 
mare de 3,5 tone în scopul aprovizionării cu mărfuri a unităţilor de desfacere şi 
 



 punctelor de lucru situate pe strada Transilvaniei (între strada Crinului şi  
strada 
 Constitutiei) din municipiul Buzău, este permisă după cum urmează: 
          a. în intervalul orar 18.00 ÷ 06.00 accesul şi circulaţia acestora sunt 
permise; 
          b. în intervalul orar 06.00 ÷ 18.00 accesul şi circulaţia acestora sunt 
interzise.       

Art.3.- Nerespectarea prevederilor art. 2, lit. b constituie contravenție şi 
se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1000 lei. 

Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore 
de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării 
acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. 1.  
         Art.4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare o dată cu aducerea acesteia  
la cunoştinţă publică. 

Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Poliţiei 
Locale Buzău, Direcția Tehnică precum şi S.C. Urbis Serv S.R.L. Buzău vor 
duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 
 

       INIȚIATOR 
PRIMAR, 

Constantin Toma 
        

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                    
                  
 
 
                                                         AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
                                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                             Eduard Pistol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

-PRIMAR- 

Nr. 256/CLM/28.06.2019 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiecul de hotărâre privind instituirea unor restricţii de circulaţie pentru 
autovehicule cu masa maximă totală autorizată mai mare de 3,5 tone pe  

strada Transilvaniei (între strada Crinului şi  strada Constitutiei)  
din municipiul Buzău. 

 
 
 

        Circulaţia autovehiculelor pe strada strada Transilvaniei (între strada 
Crinului şi  strada Constitutiei) din municipiul Buzău este foarte anevoioasă  
din cauza staţionării pe perioade îndelungate a autovehiculelor care 
aprovizionează punctele de desfacere ale societăţilor comerciale proprietare a 
spaţiilor comerciale din zona respectiva.  
       În vederea asigurării liberei circulaţii a pietonilor şi autoturismelor, 
cumpărătorilor pe acestă stradă, în conformitate cu prevederile art. 5, alin. (7) 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
art. 3, alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, în baza avizului nr. .............. al Biroului 
Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău propun instituirea 
unor restricţii de circulaţie pentru autovehicule aparţinând persoanelor fizice 
sau juridice, indiferent de proprietate, pe strada Transilvaniei (între strada 
Crinului şi  strada Constitutiei) din municipiul Buzău din municipiul Buzău, cu 
excepţia autovehiculelor  prevăzute de art. 32, alin. (2) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările ulterioare, si 
autobuzele societatii Trans Bus S.A. începând cu data de 01.07.2019. 

Accesul autovehiculelor pe strada Transilvaniei (între strada Crinului şi  
strada Constitutiei) din municipiul Buzău din municipiul Buzău, aprovizionarea 
cu mărfuri a unităţilor şi punctelor de lucru se va efectua de asemenea după 
un anumit program. 
       Faţă de cele de mai sus supun dezbaterii dumneavoastră proiectul de 
hotărâre cu caracter normativ anexat, proiect pe care vă rog să-l adoptaţi în 
forma prezentă. 

 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 

 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- Directia Politiei Locale - 
Nr. 73971/19.06.2019 

 
   

RAPORT 
la proiecul de hotărâre privind instituirea unor restricţii de circulaţie pentru 
autovehicule cu masa maximă totală autorizată mai mare de 3,5 tone pe  

strada Transilvaniei (între strada Crinului şi  strada Constitutiei)  
din municipiul Buzău. 

 
      În prezent circulaţia autovehiculelor pe strada Transilvaniei (între strada 
Crinului şi  strada Constitutiei) din municipiul Buzău este foarte anevoioasă din 
cauza staţionării  autovehiculelor care aprovizionează spaţiile comerciale sau 
punctele de desfacere, trotuarele sunt ocupate în permanenţă de 
autovehiculele transformate în depozite sau magazii de mărfuri, creând o serie 
de probleme deosebite prin cresterea semnificativă a poluarii atmosferice şi 
fonice şi împiedicarea circulaţiei rutiere în special a transportului în comun de 
persoane. 
 Numarul mare de autovehicule în deplasare sau oprite pentru 
operaţiunile de încarcare - descărcare determină  frecvent  blocari de circulaţie 
şi reducerea vitezei comerciale a mijloaceleor de transport în comun. 
 Având în vedere condiţiile actuale de circulaţie în municipiul Buzău se 
impune pentru asigurarea  fluenţei  traficului rutier, precum şi pentru protejarea 
mediului înconjurator, restricţionarea accesului şi circulaţia autovehiculelor 
persoane fizice sau juridice, indiferent de proprietate, destinate transportului 
de marfuri cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe strada 
Transilvaniei (între strada Crinului şi  strada Constitutiei) cu excepţia 
autovehiculelor  prevăzute de art. 32, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările ulterioare şi autobuzele 
societatii Trans Bus S.A..   
       Pentru aplicarea acestor restricţii de circulaţie s-a obţinut avizul favorabil 
din partea Biroului Rutier din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Buzău. 

Circulaţia autovehiculelor cu masa maximă totală autorizată mai mare de 
3,5 tone în scopul aprovizionării cu mărfuri a unităţilor de desfacere şi 
punctelor de lucru situate pe strada Transilvaniei (între strada Crinului şi  
strada Constitutiei) din municipiul Buzău, este permisă după cum urmează: 
          a. în intervalul orar 18.00 ÷ 06.00 accesul şi circulaţia acestora sunt 
permise; 
          b. în intervalul orar 06.00 ÷ 18.00 accesul şi circulaţia acestora sunt 
interzise.        
        În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi 
introdus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
 

Directia Politiei Locale 
Director Executiv, 
Cornel Dumitraşcu 


