ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL:
HOTĂRÂREA
NR. 21/2015
privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi din comuna Orlat
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la
data de 30. 04. 2015 ,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicată ,
Luând în considerare expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către
primarul Comunei Orlat prin care se propune Consiliului Local spre aprobare reglementarea
circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi din comuna Orlat, precum şi pe cele ale raportului de
specialitate întocmit în acest sens ,
Ţinând seama de prevederile art. 5 alin 1 şi alin. 7 , ale art. 30 alin. 4 şi art. 128
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată,
Având în vedere art. 27 din O.U.G. nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
Luând act de prevederile art. 70, lit. g din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006
Ţinând seama de avizul nr. 196535/2015 al Postului de Poliţie Orlat ,
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative
din Comuna Orlat ,
Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 lit. d , alin. 6 pct. 13, ale art. 45 şi ale
art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală , republicată ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. :
Se restricţionează accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de
mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, pe următoarele
străzi din comuna Orlat : Fabricii , Morii , Câmpşorului , Învingerii , Victoriei , Lungă , Mică ,
Piscului.
Art.2.
Restricţiile menţionate la art.1 vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere cu aceste
semnificaţii şi prin indicatoare de orientare.
Art.3 (1)
Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor circula
pe străzile nominalizate la art. 1 doar în baza unei autorizaţii emisă de Primăria Comunei Orlat .
(2)
Modelul cererii pentru obţinerea autorizaţiei de acces pe străzile pe care este
restricţionat accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor
cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta
hotărâre , care face parte integrantă din aceasta.

( 3)
Modelul autorizaţiei de acces pe străzile pe care este restricţionat accesul şi
circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă
autorizată mai mare de 7,5 tone este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre , care face parte
integrantă din aceasta.
Art.4 (1)
Taxele percepute în vederea eliberării autorizaţiei de acces prevăzute la art. 3 sunt
următoarele:
Nr crt

Masa totală maximă autorizată a vehiculului (tone)

Lei/zi pentru maxim 4
intrări/zi
1
7,5 tone (exclusiv) - 12,5 tone (inclusiv)
50
2
12,5 tone (exclusiv) - 16 tone (inclusiv)
100
3
16 tone ( exclusiv ) - 22 tone (inclusiv)
250
4
22 tone (exclusiv) - 40 tone (inclusiv)
600
5
peste 40 tone
1.000
(2) Masa maximă autorizată este cea înscrisă în documentele de înmatriculare ale
autovehicului.
(3) Pentru autovehiculele cu remorcă, masa totală maximă se calculează prin însumarea
masei autovehiculului cu masa remorcii.
(4) Sumele încasate prin eliberarea autorizaţiilor se fac venit la bugetul local al Comunei
Orlat.
Art.5.(1) Pentru obţinerea autorizaţiilor de acces, delegaţii împuterniciţi ai persoanelor juridice
sau persoanelor fizice se vor prezenta la serviciul de taxe şi impozite al Comunei Orlat cu un
dosar care să cuprindă următoarele documente:
-cerere tip (conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre) completată cu datele fiecărei configuraţii
de transport ( auto + remorcă / semiremorcă) , semnată şi ştampilată ;
-cărţile de identitate ale configuraţiei de transport (auto + remorcă / semiremorcă - originale şi
copii;
-certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului -original şi copie (pentru persoanele juridice
);
-cartea de identitate(buletinul de identitate) al deţinătorului autovehiculului original şi
copie(pentru persoanele fizice)
(2) Documentele originale vor servi numai la confruntarea cu copiile , fiind returnate pe
loc delegatului împuternicit al firmei de transport sau persoanelor fizice .
(3) Autorizaţiile de acces sunt emise de către Primăria Comunei Orlat , fără a ţine cont de
tipul de efectuare a transporturilor: " în folos propriu " sau ''în scop comercial" .
(4) Autorizaţia de acces se emite pe configuraţie de transport, nefiind transmisibilă de la
un vehicul la altul .
(5)Termenul maxim de eliberare a autorizaţiilor de circulaţie este de 3 zile lucrătoare de la
depunerea cererii, moment în care se va achita tariful, conform prevederilor prezentei hotărâri,
menţionând în documentul de plată (chitanţa) numărul de înmatriculare al autovehiculului.
Art.6.
Pot circula fără restricţii pe străzile menţionate la art. 1 autovehiculele aparţinând:
- serviciilor de ambulanţă ,
- protecţiei civile,
- poliţiei,
- pompierilor,

- jandarmeriei,
- poliţiei de frontieră,
- Ministerului Apărării Naţionale,
- Ministerului Justiţiei-Direcţia Generală a Penitenciarelor,
- Ministerul Public şi unităţilor speciale ale S.R.I şi S.P.P aflate în misiune,
- societăţilor de salubrizare
- cele aparţinând Companiei Naţionale Poşta Română S.A.,precum şi ale agenţilor economici care
fac servicii de expediţii şi curierat
- cele destinate lucrărilor planificate şi intervenţiilor la drumuri şi la reţele de utilităţi publice
(apă, canal, electrice, gaze, telefoane ) precum şi la întreţinerea lucrărilor hidrotehnice de pe
râurile Orlăţel şi Cibin , care traversează comuna Orlat.
- cele destinate tractării autovehiculelor avariate, abandonate sau staţionate neregulamentar
Art.7. (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 1.000 – 1.200 lei
următoarele fapte:
a) conducerea unui autovehicul în zonele de restricţie stabilite prin prezenta hotărâre fără a
poseda autorizaţie de circulaţie, sau cu autorizaţie nevalabilă pentru intervalul orar,
tonajul,traseul sau categoria respectivă,
b) conducerea unui autovechicul a cărui masă totală depaşeşte prevederile menţionate în
autorizaţia de acces eliberată de Primăria Comunei Orlat ,
(2) Dacă prin conducerea unui autovehicul în zonele de restricţie stabilite prin prezenta
hotărâre fără a poseda autorizaţie de circulaţie, sau cu autorizaţie nevalabilă pentru intervalul
orar, tonajul,traseul sau categoria respective s-a produs deteriorarea carosabilului , persoana care
se face vinovată de încălcarea dispoziţiilor prezentei hotărâri pe lângă contravenţia prevăzută la
alin. 1 prezentul articol are obligaţia refacerii carosabilului la starea iniţială.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se
fac de către persoanele împuternicite de către Primarul comunei Orlat şi organele I.G.P.R..
(4) Prevederile O.G. nr.2/2001 cu modificările şi completările ulterioare privind regimul
juridic al contravenţiilor, referitoare la constatarea, aplicarea sancţiunii, plata şi încasarea
amenzii, precum şi la căile de atac, se aplică deopotrivă şi contravenţiilor stabilite în prezenta
hotărâre.
(5) Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului
verbal de contravenţie jumătate din minimul amenzii.
Art.8( 1 ) :
Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Sibiu în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei
Orlat .
(2):
Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor
administraţiei publice locale , prin afişare la Panoul de Afişaj al Consiliului Local al Comunei
Orlat .
(3):
Se încredinţează primarul Comunei Orlat cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor
prezentei hotărâri .
Adoptată la Orlat , data : 30 aprilie 2015
PREŞEDINTE de şedinţă ,
CONSILIER:

MUNTEAN PETRU
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR Comuna Orlat ,
VULEA MONICA - ELENA
TOTAL CONSILIERI
PREZENŢI
PENTRU
ÎMPOTRIVĂ
ABŢINERI
5 EX: 1EX DOSAR SEDINTA
1 EX PREFECTURA
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL
1 EX IMPOZITE ŞI TAXE

13
13
12
0
1

Anexa nr. 1 la HCL nr. 21/2015
Cerere pentru obţinerea autorizaţiei de acces

Către,
Primăria Comunei Orlat
Serviciul taxe şi impozite
Subsemnatul ……………………………………………….., legitimat cu CI seria ……
nr………….., CNP …………………………….reprezentant al………………………………cu
sediul/ domiciliul în localitatea …………………………, str. ………………….., nr. ………….,
tel. ………………, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Orlat
nr. ………/ 2015, solicit eliberarea unei autorizaţii de acces pentru strada ………………., pentru
următorul autovehicul:
nr. de înmatriculare ………………… masa totală maximă autorizată …….. to. pentru
următoarele trasee (dacă este cazul):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
pe perioada ………………….
La prezenta cerere anexez:
- certificat ( certificatele) de înmatriculare vehicul ( fotocopie) sau carte de identitate
(fotocopie)
- chitanţa care atestă dovada plăţii autorizaţiei;
Motivaţia solicitării …………………………………….

Data

Numele , prenumele şi semnătura

Adoptată la Orlat , data : 30 aprilie 2015
PREŞEDINTE de şedinţă ,
CONSILIER:
MUNTEAN PETRU

CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR Comuna Orlat ,
VULEA MONICA – ELENA
Anexa nr. 2 la HCL nr. 21/2015

JUDEŢUL SIBIU
PRIMĂRIA COMUNEI ORLAT
AUTORIZAŢIE DE ACCES
Nr. ………..din ………………

În urma cererii adresate de ……… ……………/ SC ………………………….SRL
cu domiciliul/ sediul// în ............................, str. …………………, nr. ………., autorizăm accesul
autovehiculului cu nr. de înmatriculare:

SB 01 ABC , autoutilitară …… to.,

să circule pe străzile cu restricţie de tonaj pe raza Comunei Orlat pe următorul traseu:
- str. ………………………….….- str. …………………….………….. şi retur;
în vederea …………………………..
Această autorizaţie este valabilă în data de : ………………….
Taxa de autorizaţie a fost achitată cu chitanţa nr. …………….. în valoare de
……………. lei, în conformitate cu prevederile HCL …………../2015.

Semnătura şi ştampila

Adoptată la Orlat , data : 30 aprilie 2015
PREŞEDINTE de şedinţă ,
CONSILIER:
MUNTEAN PETRU

CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR Comuna Orlat ,
VULEA MONICA – ELENA

