
                                                                                                                         Anexa nr. 1 
 

la HCL nr ………. / ….. / ….. / 2015 
 

Regulament 
 

privind eliberarea Autorizatiei pentru efectuarea transporturilor de marfuri periculoase, a transporturilor 
executate cu autovehicule cu depasirea masei totale si/sau a dimensiunilor maxime admise (agabaritice), a 

transporturilor executate cu autovehicule cu masa totala maxim autorizata > 3, 5 to , precum si circulatia 
autovehiculelor ”Scoala”. 

 
Capitolul I: Dispozitii generale 

 
Art. 1  Prezentul Regulament, împreună cu Anexele 1 – 9, stabileşte conditiile si procedura de eliberare a 
Autorizatiei pentru efectuarea transporturilor de marfuri periculoase, a transporturilor executate cu 
autovehicule cu depasirea masei totale si/sau a dimensiunilor maxime admise (agabaritice), a transporturilor 
executate cu autovehicule cu masa totala maxim autorizata > 3, 5 to , precum si circulatia autovehiculelor 
”Scoala”. 
 
Baza legală: 
 
     Regulament este întocmit în baza: 
 

• HG nr 1175 / 2007 – pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri 
periculoase în România 

• OG nr 43 / 1997 (** r **)(* a *) – privind regimul drumurilor ; 
• Ordin nr 356 / 2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei 

vehiculelor rutiere cu mase şi / sau dimensiuni ce depăşesc masele şi / sau dimensiunile maxime admise 
prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43 / 1997 privind regimul drumurilor ; 

• Ordin nr 980 / 2011 (*a*) – pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor 
referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite 
prin Ordonanţa Guvernului nr. 27 / 2011 privind transporturile rutiere ; 

• OUG nr 195 / 2002 (** r **)(* a *) – privind circulaţia pe drumurile publice ; 
• HG nr 1.391 / 2006 (* a *) – pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr 195 / 2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice ; 
• HCL – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în vigoare ; 

 
Art. 2      Noţiuni explicative : 
 
      Potrivit prevederilor art 3 din HG nr 1175 / 2007 – pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de 
transport rutier de mărfuri periculoase în România, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
 

a) A.D.R. - Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), 
încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31 / 1994, actualizat 
cu amendamentele ulterioare ; 

b) vehicul - orice fel de autovehicul rutier, complet sau incomplet, având cel puţin 4 roţi şi o viteză 
maximă proiectată de peste 25 km / oră, precum şi remorcile acestuia, cu excepţia vehiculelor care 
circulă pe şine şi a maşinilor mobile ; 

c) mărfuri periculoase - acele substanţe şi obiecte al căror transport rutier este interzis sau este autorizat 
numai în anumite împrejurări, potrivit anexelor A şi B la A.D.R.; 

d) transport - orice operaţiune de transport rutier efectuată de un vehicul, integral sau parţial pe drumurile 
publice din România, inclusiv operaţiunile de încărcare şi descărcare a mărfurilor periculoase prevăzute 
în anexele A şi B la A.D.R., cu excepţia operaţiunilor efectuate integral în perimetrul unei zone închise ; 



e) întreprindere - orice persoană fizică sau juridică, cu ori fără scop lucrativ, orice asociaţie sau grup de 
persoane fără personalitate juridică, cu ori fără scop lucrativ, şi orice organism aflat în subordinea unei 
autorităţi publice, care are personalitate juridică sau depinde de o autoritate care are personalitate 
juridică si care transportă, încarcă ori descarcă mărfuri periculoase sau determină transportul acestora, 
precum şi cele care depozitează temporar, colectează, ambalează sau livrează astfel de mărfuri ca parte a 
operaţiunii de transport şi care sunt stabilite pe teritoriul României ori desfăşoară pe teritoriul României 
astfel de activităţi; 

f) control - orice activitate de control, inspecţie, verificare sau formalitate îndeplinite de autorităţile 
competente, în scopul asigurării siguranţei în transportul de mărfuri periculoase. 

 
Capitolul II : Transportul rutier de MARFURI PERICULOASE 

 
Art. 3    Autovehiculele care transporta marfuri periculoase, aflate in tranzit prin municipiul Piatra Neamt, vor 
circula pe urmatoarele strazi :   
  

• Pe directia Bicaz – Bacau ( Bacau – Bicaz ) – Petru Movila – Bistritei – 9 Mai – Dimitrie Leonida – 
General Nicolae Dascalescu ; 

• Pe directia Bicaz – Roman ( Roman – Bicaz ) – Petru Movila – Bistritei –  9 Mai – Dimitrie Leonida – 
General Nicolae Dascalescu – Izvoare – Gara Veche – Fermelor – Mihai Viteazu ; 

• Pe directia Bicaz – Targu Neamt ( Targu Neamt – Bicaz ) – Petru Movila – Bistritei – 9 Mai – 
Dimitrie Leonida – General Nicolae Dascalescu – Izvoare – Gara Veche – Fermelor – Mihai Stamatin – 
Mihai Viteazu – 1 Decembrie 1918 – Cetatea Neamtului ; 

• Pe directia Bacau – Targu Neamt ( Targu Neamt – Bacau ) – General Nicolae Dascalescu – Fermelor 
–  Mihai Stamatin – Mihai Viteazu – 1 Decembrie 1918 – Cetatea Neamtului ; 

• Pe directia Bacau – Roman ( Roman – Bacau ) – General Nicolae Dascalescu – Fermelor – Mihai 
Viteazu ; 

 
Art. 4   Stationarea si parcarea autovehiculelor care efectueaza transporturi de marfuri periculoase, cu 
destinatie finala pe raza teritoriala a municipiului Piatra Neamt, se poate face doar in parcarile special 
amenajate, cu obtinerea tuturor avizelor conform reglementarilor legale in vigoare, precum si a acordului 
Primariei Municipiului Piatra Neamt, conform art. 15 punctul VI lit a) din HG 1175 / 2007 . 
 
Art. 5    Stationarea si parcarea autovehiculelor care efectueaza transporturi de marfuri periculoase in alte 
locuri decat cele mentionate la art. 4 este interzisa . 
 
Art. 6   Executarea transporturilor de marfuri periculoase, ce au destinatie obiective de pe teritoriul 
municipiului Piatra Neamt, se poate efectua numai in baza Autorizatiei eliberate de catre Primaria 
municipiului Piatra Neamt, pentru fiecare autovehicul ce executa un astfel de transport de marfuri periculoase, 
prezentata in Anexa nr 2 . 
 
Art. 7     In vederea obtinerii Autorizatiei  ( Anexa nr 2 ), solicitantul va prezenta urmatoarele documente : 
 

• Cerere ( Anexa nr 6 ) – in care sa se precizeze directia din care vine autovehiculul, denumirea 
marfii transportate si punctul de descarcare a marfii ; 

• Copia Certificatului de agreare pentru vehicule care transporta anumite marfuri periculoase 
• Copia Conforma pentru transport marfuri periculoase ; 
• Copia Certificatului de pregatire profesionala al conducatorului aoto (Autorizarea A.D.R. ) ; 
• Dovada achitarii taxei pentru eliberarea Autorizatiei pentru transportul rutier anual sau ocazional 

al marfurilor  periculoase, conform H.C.L. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în 
vigoare, astfel : 

• 200 lei / an / autovehicul 
•   50 lei / zi  / autovehicul 
 



Art. 8    Elaborarea programelor locale de alarmare şi intervenţie în cazul evenimentelor survenite în timpul 
transportului de mărfuri periculoase, precum si participarea la organizarea intervenţiei pentru limitarea efectelor 
evenimentelor grave provocate în timpul transportului de marfuri periculoase, revine “ Comitetului municipal 
pentru situatii de urgenta “ . 
 
Art. 9     Solicitantul este obligat sa achite contravaloarea lucrarilor de reparatii efectuate in urma degradarii 
retelei stradale si / sau poluarii acesteia cu diferite substante, rezultate din situatiile de lucrari intocmite si 
avizate de compartimentul de specialitate din cadrul Primariei municipiului Piatra Neamt .      
 
Capitolul III :     Transportul rutier de marfuri  cu depasirea masei şi / sau dimensiunile maxime admise 

( AGABARITICE ) 
 
Art. 10   Desfasurarea transporturilor rutiere de marfuri cu depasirea masei şi / sau dimensiunile maxime 
admise (agabaritice), prevazute de OG nr 43 / 1997 – privind regimul drumurilor, se va face cu respectarea 
prevederilor legale in vigoare si in baza Autorizatiei ( Anexa nr 3 ), eliberata de catre Primaria municipiului 
Piatra Neamt .  
 
Art. 11  In vederea obtinerii Autorizatiei ( Anexa nr 3 ), solicitantul va prezenta urmatoarele documente : 
 

• Cerere ( Anexa nr 7 )  in care sa se precizeze ruta pe care urmeaza a se desfasura transportul, 
directia de intrare / iesire de pe raza municipiului Piatra Neamt, data si ora sosirii convoiului, 
componenta convoiului, denumirea marfii transportate, dimensiunile de gabarit ale convoiului – 
latime, lungime, inaltime, greutate totala si pe axe ; 

• Avizele detinatorilor de utilitati de pe traseu ; 
• Avizul Politiei municipiului Piatra Neamt ; 
• Copia Conforma pentru transportul rutier public de marfuri ; 
• Copia Certificatului de pregatire profesionala al conducatorului aoto (Autorizarea A.D.R. ) ; 
• Dovada achitarii taxei pentru eliberarea Autorizatiei pentru transportul rutier de marfuri cu 

depasirea masei şi / sau dimensiunile maxime admise, conform H.C.L. privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale în vigoare, astfel : 

 

• 500 lei / an / autovehicul 
•   50 lei / zi  / autovehicul 

 
Art. 12   Autovehiculele care desfasoara transporturilor rutiere de marfuri cu depasirea masei şi / sau 
dimensiunile maxime admise, aflate in tranzit prin municipiul Piatra Neamt, vor circula pe strazile stabilite 
la art 3 din prezentul Regulament . 
 
Art. 13     Solicitantul este obligat sa achite contravaloarea lucrarilor de reparatii efectuate in urma degradarii 
retelei stradale si / sau poluarii acesteia cu diferite substante, rezultate din situatiile de lucrari intocmite si 
avizate de compartimentul de specialitate din cadrul Primariei municipiului Piatra Neamt .      
 

Capitolul IV :     Transportul rutier de marfuri  cu masa totala maxim autorizata > 3, 5 to 
TRAFIC GREU    

 
Art. 14   Autovehiculele care desfasoara transport rutier de marfuri  cu masa totala maxim autorizata > 3, 5 to, 
aflate in tranzit prin municipiul Piatra Neamt, vor circula pe strazile stabilite la art 3 din prezentul 
Regulament . 
 
Art. 15  Pentru circulatia pe celelalte strazi de pe raza municipiului Piatra Neamt, in vederea obtinerii 
Autorizatiei ( Anexa nr 4 ), solicitantul va prezenta urmatoarele documente : 
 

• Cerere ( Anexa nr 8 ) – in care sa se precizeze directia din care vine autovehiculul, denumirea 
marfii transportate si punctul de descarcare a marfii ; 

• Copia Conforma pentru transportul rutier public de marfuri ; 



• Copia Certificatului de pregatire profesionala al conducatorului aoto (Autorizarea A.D.R. ) ; 
• Dovada achitarii taxei pentru eliberarea Autorizatiei pentru transportul rutier de marfuri cu masa 

totala maxim autorizata > 3, 5 to, conform H.C.L. in vigoare, privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale, astfel : 

 
- Pentru autovehicule cu masa totala peste 3,5 t si pana la 7,5 t : 

• 300 lei / an / autovehicul 
•   20 lei / zi /  autovehicul 

- Pentru autovehicule cu masa totala peste 7,5 t si pana la 16 t : 
• 500 lei / an / autovehicul 
•   40 lei / zi  / autovehicul 

- Pentru autovehicule cu masa totala peste 16 t : 
• 600 lei / an / autovehicul 
•   50 lei / zi  / autovehicul 

 
          Eliberare autorizatie pentru transportul anual sau ocazional cu tractoare, utilaje agricole, utilaje folosite 
in constructii, diverse alte utilaje, pe strazi cu interdictie de tonaj > 3,5 to, este de : 
 

• 300 lei / an / autovehicul 
•   40 lei / zi  / autovehicul 

 
Art. 16  Solicitantul este obligat sa achite contravaloarea lucrarilor de reparatii efectuate in urma degradarii 
retelei stradale si / sau poluarii acesteia cu diferite substante, rezultate din situatiile de lucrari intocmite si 
avizate de compartimentul de specialitate din cadrul Primariei municipiului Piatra Neamt .      
 
Art. 17  Se interzice stationare / parcarea pe domeniul public al municipiului Piatra Neant, a autovehiculelor 
ce  efectueaza transporturi de marfuri periculoase, a transporturilor executate cu autovehicule cu depasirea 
masei totale si / sau a dimensiunilor maxime admise ( agabaritice ), a transporturilor executate cu autovehicule 
cu masa totala maxim autorizata > 3, 5 to , precum si a autovehiculelor ” Scoala ” . 
 
Art. 18   Se interzice de asemenea circulatia vehiculelor cu pneuri cu cuie, cu senile fara bandaje de protectie, 
precum si transportul prin tarare a unor obiecte sau materiale, sau care au pe roti sau pe caroserie noroi ce se 
depune pe partea carosabila, ori din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale care produc poluare 
si pot pune in pericol siguranta circulatiei.rutiere ; 
 
Art. 19   Prevederile prezentului Regulament nu se aplica : 
 

• Autovehicule aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării Naţionale, 
Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor ; 

• Vehiculele deţinute de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - 
S.A. şi de către subunităţile acesteia ;  

• Autovehicule specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă ; 
• Autovehicule deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa 

Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
363/2002, cu modificările şi completările ulterioare ; 

• Autovehicule care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, 
aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele 
părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 
1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în 
temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952 ; 

• Autovehicule care efectuează transporturi în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale ; 



• Autovehicule ce apartin Primariei si societatilor comerciale aflate in subordinea Consiliului Local ;  
• Autovehicule ce se deplaseaza in actiuni de interventie sau misiuni cu caracter de urgenta ; 
 

Capitolul V :     Circulatia autovehiculelor ” SCOALA ” 
 
Art. 20 Circulatia autovehiculelor ” Scoala ” se poate face in baza Autorizatiei (Anexa nr 5), eliberata de 
catre Primaria municipiului Piatra Neamt, cu valabilitate de un an de la data eliberării .   
 
Art. 21  In vederea obtinerii Autorizatiei (Anexa nr 5), solicitantul va prezenta urmatoarele documente : 
 

• Cerere ( Anexa nr 9 ) ; 
• Copie Autorizatie  “ Scoala “ – emisa de catre A.R.R.; 
• Copia Certificatului de imatriculare a autovehiculului ; 
• Dovada achitarii taxei pentru eliberarea Autorizatiei ” Scoala ”, conform H.C.L. in vigoare, 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, astfel : 
 

• 100 lei / vehicul / an  
 

Art. 22     Detinatorii de autovehiculelor ” Scoala ”, cu masa totala maxim autorizata > 3,5 to, sunt obligati 
sa achite taxele prevazute la Art 15 si sa respecte traseele prevazute la Art. 3 . 
 
Art. 23     Este interzisa circulatia autovehiculelor ” Scoala ”, cu masa totala maxim autorizata < 3,5 to, 
 in patrulaterul central, format de strazile : p-ta Stefan cel Mare – b-dul Republicii – b-dul Decebal – str 
Mihai Eminescu, de luni pana vineri, intre orele 08.00 – 18.00 ; 
 

Capitolul VI :     Contraventii si sanctiuni 
 
Art. 24  Constituie contraventii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să 
constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează : 
 

a) de la 500 lei la 1000 lei – circulatia fara Autorizatie pentru efectuarea transporturilor de marfuri 
periculoase, a transporturilor executate cu autovehicule cu depasirea masei totale si / sau a dimensiunilor 
maxime admise (agabaritice), a transporturilor executate cu autovehicule cu masa totala maxim 
autorizata > 3, 5 to ; 

b) de la 400 lei la 800 lei – circulatia pe drumurile publice a autovehiculelor cu pneuri cu cuie, cu senile 
fara bandaje de protectie, precum si transportul prin tarare a unor obiecte sau materiale, sau care au pe 
roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila, ori din care cad sau se scurg produse, 
substante sau materiale care produc poluare si pot pune in pericol siguranta circulatiei.rutiere ; 

c) de la 300 lei la 600 lei – stationarea pe domeniul public al municipiului Piatra Neamt a autovehiculelor 
ce transporta marfuri periculoase, a celor cu depasirea masei totale si / sau a dimensiunilor maxime 
admise (agabaritice), a celor cu masa totala maxim autorizata > 3, 5 to ; 

d) de la 200 lei la 400 lei – circulatia autovehiculelor ” Scoala ” fara Autorizatie eliberata de catre 
Primaria municipiului Piatra Neamt, precum si circulatia acestora pe patrulaterul central, format de 
strazile p-ta Stefan cel Mare – b-dul Republicii – b-dul Decebal – str Mihai Eminescu, pe care 
circulatia este interzisa, de luni pana vineri, intre orele 08.00 – 18.00 ; 

 
Art. 25    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către organele de control abilitate 
ale Primăriei municipiului Piatra Neamţ, prin agentii constatatori din cadrul Politiei Locale a municipiului 
Piatra Neamt, împuterniciţi în acest scop, sau de celelalte instituţii abilitate conform legislaţiei în vigoare. 
      
Art. 26   Prevederile prezentului Regulament, referitoare la contravenţii, se completează cu dispoziţiile O. G. 
nr. 2 / 2001 (*a*) – privind regimul juridic al contravenţiilor . 
 
Art. 27   Anexele nr. 1 – 9  fac parte integrantă din prezentul Regulament . 


