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ANEXA la H.C.L. nr. 388/2022

REGULAMENT
de organizare si functionare a Comisiei de circulație rutieră
a municipiului Alba Iulia
Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Comisiei de
circulație rutieră a Municipiului Alba Iulia.
Cap.I. Dispoziții generale
Art.1. Comisia de circulație rutieră a Municipiului Alba Iulia se constituie din
reprezentanţi ai: Primăriei Municipiului Alba Iulia, Biroului Poliţiei Rutiere din cadrul
Poliţiei Municipiului Alba Iulia, Serviciului Poliției Rutiere din cadrul Inspectoratului
Județean de Poliție Alba, Serviciului Poliției Locale, Asociației intercomunitare de
dezvoltare Alba Iulia (AIDA), din specialiști în proiectarea și amejnajarea căilor de
comunicație rutieră.
Art.2. Componența Comisiei de circulație rutieră a Municipiului Alba Iulia este
numită prin dispoziţia Primarului Municipiului Alba Iulia.
Art.3. Comisia reglementează, controlează şi monitorizează activitatea de
sistematizare a circulaţiei pe drumurile publice de pe raza UAT Alba Iulia, avizează
modificările survenite pe drumurile publice sau în vecinătatea lor, stabilind condiţiile
şi modalităţile care trebuie îndeplinite pentru a se sigura desfăşurarea fluentă şi în
siguranţă a circulaţiei rutiere, apărarea vieţii şi integrităţii corporale, a sănătăţii
persoanelor, proprietăţii publice şi private, protecţia mediului înconjurător, precum şi a
drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor.
Cap.II. Cadrul legal
Art.4. Actele normative care stau la baza organizării și funcționării Comisiei de
circulație rutieră a Municipiului Alba Iulia:
(1) Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, modificată și
completată;
(2) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, privind circulația pe
drumurile publice, modificată și completată;
(3) Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe
drumurile publice, modificată și completată;
(4) Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, modificată și
completată;
(5) Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 980/2011 privind
aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la
organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora
stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere,
modificat și completat;
(6) Ordinul nr.1112/411/2008 al MLPT - ordin pentru aprobarea normelor
metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor

de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru
protejarea drumului;
(7) Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
modificată și completată;
(8) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, modificată și completată;
(9) Ordinul nr. 6/2003 privind măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul
urbanismului și amenajării teritoriului în scopul asigurării fluidizării traficului și a
siguranței circulației pe drumurile publice de interes național și județean, modificat și
completat;
(10) Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau
abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al
unităților administrativ teritoriale, modificată și completată;
(11) Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de
închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
(12) H.G. nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor
de construcții și instalații aferente acestora, modificată și completată;
(13) Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată;
(14) Ordinul ministrului transporturilor nr. 1835/2017 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor,
instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje,
viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajarea căilor de acces la drumurile publice;
(15) Standardele și normativele în vigoare;
(16) Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia și Dispozițiile
Primarului Municipiului Alba Iulia referitoare la reglementările circulației rutiere de pe
raza Municipiului Alba Iulia;
(17) Alte acte normative referitoare la drumuri, siguranța circulației rutiere,
protecția mediului, amenajarea teritoriului, etc.;
(18) OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.
Cap.III. Constituirea comisiei
Art.5. Comisia de circulație rutieră a Municipiului Alba Iulia este compusă din 9
membrii titurari, astfel:
1.președinte - viceprimar;
2.vicepreședinte - șeful Biroului întreținere și reparații drumuri și siguranța
circulației;
3.secretar - inspector din cadrul Biroului întreținere și reparații drumuri și
siguranța circulației cu atribuții privind amenajarea circulației și siguranța rutieră;
4.ahitectul șef al Municipiului;
5.șeful Serviciului Poliția Locală;
6.șeful Biroului Rutier al Poliției Municipiului Alba Iulia;
7.șeful Serviciului Rutier al IPJ Alba;
8.reprezentantul Asiciației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia
(AIDA)
9.inginer construcții civile specialitatea Căi Ferate Drumuri și Poduri.
Art.6. Pentru fiecare membru titular poate fi desemnat câte un membru supleant.
Art.7. Comisia va fi condusă de președinte, iar în lipsa acestuia de
vicepreședinte.

Art.8. Secretariatul comisiei va fi asigurat de către membrul titular desemnat de
către primar, sau după caz, de către membrul supleant.
Cap.IV. Funcționarea comisiei
Art.9. În vederea îndeplinirii atribuțiilor Comisia de circulație rutieră a
Municipiului Alba Iulia se întrunește odată pe lună, în ședințe ordinare, sau de câte ori
este nevoie, în ședințe extraordinare, la convocarea președintelui, iar în lipsa acestuia a
vicepreședintelui. Comisia este legal constituită dacă sunt prezenți jumătate plus unu
din membrii.
Art.10. Propunerea ordinii de zi se face de către secretarul Comisiei de circulație
rutieră, după verificarea documentațiilor. Ordinea de zi se aprobă de către președinte /
vicepreședinte.
Art.11. Membrii comisiei au obligația de a studia în prealabil documentațiile
supuse analizei pentru stabilirea unui punct de vedere până la data ședinței.
Documentațiile incluse pe ordinea de zi a ședinței sunt transmise în format electronic
membrilor comisiei, pe adresele de e-mail furnizate, sau prin alte mijloace de
comunicare.
Art.12. Convocarea membrilor comisiei și după caz, a proiectanților,
beneficiarilor, investitorilor sau altor persoane interesate, se face telefonic, prin mesaj
scris (SMS / Whatsapp) sau prin e-mail, prin grija secretarului.
Art.13. Lucrările ședințelor Comisiei de circulație sunt conduse de președinte, iar
în lipsa acestuia de către vicepreședinte.
Art.14. Secretarul comisiei consemnează prezența membrilor în Procesul verbal
al ședinței Comisiei de circulație rutieră a Municipiului Alba Iulia, redactează
Hotărârea Comisiei și adresele de comunicare a concluziilor ședințelor comisiei.
Membrii prezenți la ședință vor semna procesul verbal al ședinței.
Art.15. Deciziile în Comisia de circulație rutieră a Municipiului Alba Iulia se iau
cu majoritate de voturi.
Art.16. Deciziile Comisiei vor fi cuprinse într-o Hotărâre, care va fi redactată de
secretarul comisiei care va fi semnată de președinte, iar în lipsa acestuia de către
vicepreședinte și de către secretar.
Art.17. Hotărârile Comisiei vor cuprinde în mod expres procedura și persoana
fizică/juridică răspunzătoare de ducerea la îndeplinire a prevederilor adoptate.
Art.18. La ședințele comisiei pot fi invitați specialiști sau reprezentanți din
partea unor instituții, investitori, beneficiari, etc. Invitația de participare intră în
competența secretarului, la solicitarea președintelui / vicepreședintelui.
Art.19. Hotărârile Comisiei vor fi transmise tuturor compartimentelor din
primărie sau altor instituții care au atribuții în ceea ce privește implementarea
hotărârilor prin grija secretarului Comisiei.
Art.20. Avizul Comisiei de circulație rutieră va fi semnat de către următorii
membrii ai comisiei:
 președintele / vicepreședintele comisiei;
 șeful Biroului de întreținere și reparații drumuri și siguranța circulației din
Cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia;
 secretarul comisiei.

Cap.V. Scop și obiective
Art.21. Comisia analizează sesizările şi reclamaţiile depuse de cetățeni, societăți
comerciale, instituții, autorități, etc., și ia hotărâri pentru îmbunătățirea condițiilor de
circulație rutieră și a creșterii gradului de siguranță rutieră.
Art.22. Comisia instituie reglementări privind desfăşurarea traficului rutier şi
pietonal pe raza municipiului Alba Iulia, prin reglementări înţelegând:
a) instituirea de restricţii şi interdicţii referitoare la traficul rutier şi pietonal;
b) stabilirea zonelor unde parcarea este permisă sau interzisă;
c) stabilirea străzilor pe care circulaţia se desfăşoară pe un singur sens;
d) avizează instalarea mijloacelor de semnalizare rutieră şi echipamente
destinate siguranţei circulaţiei;
e) avizează reglementările referitoare la regimul de acces la circulaţie, staţionare
şi parcare pentru diferite categorii de vehicule;
f) avizează modul de amenajare a intersecţiilor;
g) stabileşte măsuri care să ducă la eliminarea locurilor periculoase şi la
îmbunătăţirea siguranţei şi fluenţei circulaţiei rutiere pe drumurile publice din
municipiu.
h) analizează şi avizează amplasarea, amenajarea şi semnalizarea unitară a
staţiilor mijloacelor de transport în comun și a stațiilor de taxi;
i) analizează și avizează proiectele de infrastructură rutieră;
j) avizează, din punct de vedere al circulaţiei rutiere, efectuarea de transporturi
agabaritice.
Art.23. Comisia analizează documentațiile de urbanism depuse și emite avizul
privind amenajarea circulației rutiere, solicitat prin certificatul de urbanism, în
conformitate cu prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, modificată și
completată și cu prevederile OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,
modificată și completată.
Cap.VI. Dispoziții finale
Art.24. Aplicarea prezentului Regulament de de organizare si functionare este
obligatorie în vederea bunei desfășurări a activității Comisiei de circulatie rutieră a
municipiului Alba Iulia.
Art.25. Prezentul Regulament de organizare și functionare a Comisiei de
circulatie rutieră a municipiului Alba Iulia, poate fi completat sau modificat în
conformitate cu legislația în vigoare.
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