
           ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
                                              - CONSILIUL LOCAL - 
 
 

H O T A R A R E 
 privind stabilirea unor limite de circulaţie pentru vehiculele de  
transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Avînd în vedere: 
         -expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
195/CLM/2016, prin care se propune stabilirea unor limite de circulaţie pentru 
vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău;   
 -raportul nr. 15.597/25.07.2016 al Serviciului Gospodărie Urbană şi 
Protecţia Mediului şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

-avizul nr. ………….. al Serviciului Poliţiei Rutiere din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău; 
 -prevederile art. 41 şi 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 -prevederile art. 128, alin. (1), lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi 
actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/ 2006; 
 -prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. 
 
                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 A R A S T E : 
   
 
Art.1.- Cu data aducerii la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei 

hotărâri se interzice circulaţia pe toate arterele de circulaţie din municipiul 
Buzău a vehiculelor de transport marfă a căror masă totală maximă autorizată 
este mai mare  de 7,5 tone, inclusiv a celor cu gabarit depăşit şi a celor care 
transportă mărfuri şi produse periculoase.  

Art.2.- Prin excepţie de la prevederile art. 1 din prezenta hotărâre, 
circulaţia autovehiculelor de transport marfă în municipiul Buzău este permisă 
pe următoarele drumuri publice: 

 
-1- 

 



            a) Ș oseaua Brăilei, Aleea Industriilor, strada Aurel Vlaicu, strada 
Ș antierului, strada Urziceni, strada Dimitrie Filipescu, Ș oseaua Spătaru, 
Ș oseaua Pogonele, Pasaj  Drăgaica, parţial Bdul 1 Decembrie 1918 şi strada 
Unirii ( până la ieşirea din municipiu către Ploieşti) în ambele sensuri de 
circulaţie ; 

b) strada Transilvaniei, de la intrarea DN 10 până la interesecţia cu b-dul 
Nicolae Titulescu, în ambele sensuri de circulaţie; 

c) şoseaua Brăilei, strada Horticolei, parţial strada Dorobanţi, Centura de 
Est a municipiului Buzău ( până la Pod Mărăcineni) în ambele sensuri de 
circulaţie. 

Pentru accesul pe aceste drumuri se va elibera un permis de liberă 
trecere de către serviciul Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului. 

 Art.3.- Circulaţia vehiculelor pe drumurile publice din municipiul Buzău, 
altele decât cele menţionate la articolul 2, cu o masă totală maximă autorizată 
de peste 7,5 tone este permisă numai pentru aprovizionarea/desfacerea cu/de 
mărfuri şi prestărilor de servicii transport marfă, pe baza autorizaţiei speciale de 
transport (permis de liberă trecere), eliberată de către Serviciul Gospodărie 
Urbană şi Protecţia Mediului din cadrul Primăriei municipiului Buzău, altul decât 
cel prevăzut la articolul 2. 
           Pentru transporturile efectuate cu vehicule care depăşesc 16 tone masă 
totală maximă autorizată, a celor cu gabarit depăşit, precum şi a celor care 
transportă mărfuri şi produse periculoase în autorizaţia specială de transport se 
va înscrie şi traseul de urmat pe raza municipiului Buzău.    

           Art.4.- Pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport prevăzută la   
art. 3 din prezenta hotărâre se percep taxe speciale anuale de utilizare a 
drumurilor publice din municipiu, fracţionate pe luni şi zile, prevăzute în 
hotărârile consiliului local privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a 
impozitelor şi taxelor locale pentru fiecare an fiscal. 

  Pentru anul 2016 aceste taxe sunt următoarele : 
   

pentru autovehiculele cu o masă totală maximă 
autorizată cuprinsă între 7,5 şi 12,0 tone 

    50 lei/zi 
250 lei/lună 
2.250 lei/an 

 pentru autovehiculele cu o masă totală maximă 
autorizată cuprinsă între 12,1 şi 16,0 tone 

80 lei/zi 
400 lei/lună 
3.600 lei/an 

pentru autovehiculele cu o masă totală maximă 
autorizată cuprinsă între 16,1 tone şi 40 tone, 
precum şi pentru autovehiculele care transportă 
mărfuri şi produse periculoase     

100 lei/zi 
500 lei/lună 
4.500 lei/an 

 pentru autovehiculele cu gabarit depăşit, precum şi 
pentru autovehicule care transportă mărfuri şi 
produse periculoase   cu o masă totală maximă 
autorizată peste 40 tone  

150 lei/zi 
800 lei/lună 
7.200 lei/an 

  
            Taxele speciale stabilite prin prezentul articol constituie venituri proprii ale 
bugetului local, se încasează de către Direcţia Economică a Primăriei 
municipiului Buzău.   
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                    Art.5. Se exceptează de la plata taxelor speciale prevăzute la articolul 3  
vehiculele care aparţin Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Neron 
Lupaşcu” Buzău, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Buzău, Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Buzău, precum şi vehiculele specializate ale Regiei 
Autonome Municipale Buzău ”RAM” Buzău şi societăţilor comerciale ”Compania 
de Apă” SA Buzău, ”Prestcom Serv” SA Buzău şi ”Urbis-Serv” SRL Buzău.   
   Art.6.-Încălcarea prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre constituie 
contravenţie şi se sancţionează conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 49/2006, iar încălcarea prevederilor art. 3 
din prezenta hotărâre constituie contravenţie şi se sancţionează conform 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1998, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Pe lângă amenda contravenţională, operatorul de transport sau 
proprietarul vehiculului va plăti şi contravaloarea autorizaţiei speciale de 
transport.   

Art.7.- Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data aducerii la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei municipiului Buzău, publicare 
în presa locală şi pe pagina de internet.  

Art.8.- Cu data publicării prezentei hotărâri, Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Buzău numerele 20/2007, 227/2007, 281/2007,102/2010 şi 
24/2014 se abrogă. 
         Art.9.-Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului  
Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, Direcţiei Poliţie Locale Buzău, 
Direcţiei Economice, precum şi al Societăţii Comerciale " Urbis-Serv " S.R.L. 
Buzău, cu sprijinul ofiţerilor şi subofiţerilor din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere 
din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

                            PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 
 

                                                                          CONTRASEMNEAZA: 

                                                                              INSPECTOR CU ATRIBUTII   
                                                                                        DELEGATE DE  
                                                                                           SECRETAR 
                                                                                          George Sava 

Buzău,           2016 
Nr.   
 
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de ………………….., cu respectarea prevederilor art.45, 
alin.(1), lit.a) din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale ,republicată 
şi actualizată, cu un număr de …… voturi pentru, …….abţineri, şi …..voturi 
împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi ….. consilieri prezenţi la 
şedinţă. 
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                    ROMANIA 
             JUDETUL  BUZAU 
          MUNICIPIUL BUZAU 

         - PRIMAR - 
            Nr. 195 /CLM/2016 
 

                              
                   EXPUNERE DE MOTIVE 

 
                   la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor limite  

                  de circulaţie pentru vehiculele de transport marfă  
                    pe unele drumuri publice din municipiul Buzău 

               
 
  

 
   Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 20/2007 au 

fost stabilite limite de circulaţie pentru vehiculele de transport marfă pe unele 
drumuri publice din municipiul Buzău. 

       Astfel accesul pe străzile din municipiul Buzău a autovehiculelor care 
asigură aprovizionarea/desfacerea mărfurilor a fost permis numai pe baza unei 
autorizaţii speciale de transport (permis de liberă trecere) eliberată de Serviciul 
Gospodărie Urbană şi Protecşia Mediului şi a plăţii unei taxe speciale 
corespunzătoare în funcţie de masa totală maximă autorizată a autovehicului 
respectiv. 

   Ț inând cont de adresele înaintate Primăriei municipiului Buzău în anul 
2016 de către conducerile mai multor societăţi comerciale, respectiv Boromir 
Prod SA, Beta SA, Heurtey Petrochem Manufacturing SA, Agricover SRL, etc., 
care solicită accesul gratuit pentru autovehiculele proprii de transport marfă pe 
unele străzi situate la intrările în municipiu precum şi limitrof  zonei industriale a 
municipiului, precum şi de faptul că strada Cuza-vodă a fost închisă circulaţiei 
rutiere, propunem adoptarea unui proiect de hotărâre care să reglementeze 
accesul în municipiul Buzău a autovehiculelor care asigură 
aprovizionarea/desfacerea mărfurilor. 

      Având în vedere faptul că în decursul anilor Hotărârea 20/2007 a suferit 
mai multe modificări, propunem abrogarea acesteia precum şi a hotărârilor nr. 
227/2007, 281/2007, 102/2010 şi 24/2014 de modificare a hotărârii iniţiale. 

                        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 
 
 
 
 



 
 

 
                      AVIZAM FAVORABIL PROIECTUL DE HOTARARE : 
 

 
         Comisia pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare, 

    
 PRESEDINTE, 

Lazăr Iulian-Sorin 
 
 

SECRETAR, 
Ionescu Constantin 

 
 
 

Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea  
lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism 

 
PRESEDINTE, 

Dunel Alexandru 
 
 

SECRETAR, 
Bârlă Fănică 

 
 
     

Comisia pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

 
PRESEDINTE, 

Marin Ion 
 
 

SECRETAR, 
Murguleţ Vasile 

 
 

 
                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

INSPECTOR CU ATRIBUTII 
DELEGATE DE  

SECRETAR 
George Sava 

 
 
 
 



 
                         ROMANIA 
                   JUDETUL BUZAU 
                MUNICIPIUL BUZAU 
        - Serviciul Gospodărie Urbană 
                şi Protecţia Mediului – 
                 Nr.  195/CLM/2016 

 
     

R A P O R T 
 

                  la proiectul de hotărâre  privind stabilirea unor limite  
                de circulaţie pentru vehiculele de transport marfă pe unele  

          drumuri publice din municipiul Buzău 
 
 

 
               În conformitate cu prevederile art.128, alin.(1), lit.d) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată şi actualizată, aprobată prin Legea nr. 49/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, consiliile locale stabilesc reglementări referitoare la 
regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de 
vehicule. 
               Cu ocazia adoptării Hotărârii nr. 20/2007 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău au fost stabilite limite de circulaţie pentru vehiculele de 
transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău, limite care în 
decursul anilor au fost modificate prin  Hotărârile  nr. 227/2007, 281/2007, 
102/2010 şi 24/2014.   
               Prin adresele înaintate Primăriei municipiului Buzău în anul 2016 de 
către conducerile mai multor societăţi comerciale, respectiv Boromir Prod SA, 
Beta SA, Heurtey Petrochem Manufacturing SA, Agricover SRL, etc., se solicită 
accesul gratuit pentru autovehiculele proprii de transport marfă pe unele străzi 
situate la intrările în municipiu precum şi limitrof zonei industriale a municipiului, 
locaţii unde îşi desfăşoară activitatea.  
              Având în vedere cele enunţate mai sus , precum şi de faptul că strada 
Cuza-Vodă a fost închisă circulaţiei rutiere, propunem adoptarea unui proiect 
de hotărâre care să reglementeze accesul în municipiul Buzău a 
autovehiculelor care asigură aprovizionarea/desfacerea mărfurilor, pe baza unei 
autorizaţii speciale de transport.  
             Cu data adoptării prezentului proiect de hotărâre urmează a fi abrogate 
Hotărârile nr. 20/2007, 227/2007, 281/2007, 102/2010 şi 24/2014 ale Consiliului 
Local al Municipiului Buzău.    
             Depunem alăturat proiectul de hotărâre pentru a fi promovat pe ordinea 
de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
 

 
                             SEF SERVICIU, 
                            Anişoara Preda 

 
            


