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                                       ROMÂNIA 

                             JUDEŢUL HUNEDOARA 

                                CONSILIUL LOCAL 

                           AL MUNICIPIULUI LUPENI 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr.  79/  2007 
privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai 

mare de 3,5 tone în municipiul Lupeni 

 

 

 
hotărârea a fost aprobată prin vot liber exprimat cu unanimitate de voturi 

 

Consiliul local al Municipiului Lupeni, 
Având în vedere nota de fundamentare a Primarului Municipiului Lupeni, D-l Cornel Resmeriţă, prin care se 

propune reglementarea circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală 

autorizată mai mare de 3,5 tone în Municipiul Lupeni, raportul compartimentului Control comercial, avizul Biroului 

Poliţiei Rutiere, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Lupeni. 

În conformitate cu art. 128 lit. “c” şi „d” din Noul Cod Rutier privind circulaţia pe drumurile publice (O.U.G. nr. 

195/ 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată); 

Ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. “b” şi “d”, alin. (4) lit. “c”, alin. (6) lit. “a” pct. 11 şi 13, alin. (9), ale art. 

45 alin. 1 din Legea nr. 215/ 2001 privind Administraţia publică locală, republicată 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 
Art. 1 (1) Pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier, precum şi pentru protejarea 

mediului înconjurător, locuitorilor şi a sistemului rutier, se restricţionează accesul şi circulaţia autovehiculelor 

destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor după cum urmează: 

(2) Se interzice autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone prin interiorul 

Municipiului Lupeni (pe Bulevardul Tudor Vladimirescu între gara CFR Lupeni şi podul Bărbăteni), 

deplasarea făcându-se doar pe şoseaua de centură. 

Art. 2 Pot circula fără restricţii pe întreg teritoriul Municipiului Lupeni, următoarele categorii de 

autovehicule: 

- cele destinate intervenţiilor la avariile drumurilor, reţelelor tehnico – edilitare şi care aparţin 

administratorilor acestor reţele; 

- cele destinate tractării autovehiculelor avariate, abandonate sau staţionate neregulamentar; 

- cele destinate pregătirii şi examinării candidaţilor care solicită obţinerea permisului de conducere 

categoriile C, CE, şi CIE; 

- cele aparţinând Companiei Naţionale Poşta Română S.A, precum şi ale agenţilor economici care fac 

servicii de expediţii şi curierat; 

- cele aparţinând societăţilor de salubrizare; 

- cele aparţinând instituţiilor publice, altele decât cele specificate la art. 1; 

- cele care transportă pâine, produse de panificaţie şi lapte; 

- cele care efectuează intervenţii Transgaz şi Distrigaz; 
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Art. 3 (1) Deplasarea autovehiculelor menţionate la art. 1 se poate face numai pe baza unei autorizaţii 

eliberate de Compartimentul control comercial sau pe baza chitanţei prin care s-a achitat taxa stabilită la art. 4 

zilnic între orele 8 00 şi 1300 

(2) Autorizaţiile eliberate până la data adoptării prezentei sunt nule de drept 

Art. 4 Taxele percepute pentru obţinerea autorizaţiilor sunt: 

- vehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv, sunt scutite de taxe; 

- 200 lei/ lună sau 20 lei/ zi pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 3.5 tone 

şi 7,5 tone inclusiv; 

- 300 lei/ lună sau 30 lei/ zi pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 7,5 tone 

şi 12,5 tone inclusiv; 

- 400 lei/ lună sau 40 lei/ zi pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 12,5 tone 

şi 16 tone inclusiv; 

- 500 lei/ lună sau 50 lei/zi pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 16 tone şi 

22 tone inclusiv; 

- 600 lei/ lună sau 60 lei/zi pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 22 tone; 

Art. 5 (1) Pot circula tot anul fără restricţii pe întreg teritoriul Municipiului Lupeni, următoarele 

categorii de autovehicule: cele aparţinând serviciilor de ambulanţă, protecţiei civile, poliţiei, pompierilor, 

jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Public şi unităţilor speciale ale 

S.R.I şi S.P.P aflate în misiune. 

(2) Autovehiculele instituţiilor sus menţionate utilizate în activităţi altele decât cele de intervenţie se 

supun prevederilor art. 4 şi art. 6. 

Art. 6 (1) Autorizaţiile prevăzute în prezenta hotărâre se eliberează de către Primăria Municipiului 

Lupeni, prin Compartimentul Control Comercial, în baza certificatului de înmatriculare. La controalele 

efectuate autorizaţia este însoţită de certificatul de înmatriculare a autovehiculului. 

(2) De asemenea pentru autorizaţiile cu perioada de valabilitate mai mare de o lună se va aplica pe 

partea din stânga faţă a autovehiculului un colant de formă dreptunghiulară pe care se va menţiona numărul 

autorizaţiei, masa maximă totală autorizată şi perioada de valabilitate. Culoarea colantului va fi schimbată 

anual, iar costul acestuia va fi suportat de către solicitantul autorizaţiei. Autorizaţia nu este transmisibilă. 

(3) Sumele încasate prin eliberarea autorizaţiilor se fac venit la bugetul Consiliului Local al 

Municipiului Lupeni. 

Art. 7 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei, următoarele 

fapte; 

a. conducerea unui autovehicul fără a poseda autorizaţie de circulaţie sau cu autorizaţie nevalabilă 

pentru perioada de timp, intervalul orar, tonajul, zona, traseul sau categoria respectivă; 

b. conducerea unui autovehicul a cărei masă totală cântărită depăşeşte masa totală maximă autorizată; 

c. refuzul conducătorului auto de a supune autovehiculul operaţiune de cântărire solicitat de agentul 

constatator. 

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzută în prezenta hotărâre se fac de către 

agenţii de poliţie rutieră şi poliţie comunitară, funcţionarii din cadrul compartimentului control comercial, 

precum şi de către alte persoane împuternicite în mod explicit de Primarul Municipiului Lupeni în condiţiile 

legii. 

(3) În situaţia în care contravenientul a fost sancţionat de 3 ori la interval de un an, se aplică 

complementar deţinătorului autovehiculului sau a utilajului sancţiunea pierderii dreptului de a circula cu 

acesta în zonele restricţionate . 

(4) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/ 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, 

referitoare la constatarea, aplicarea sancţiunii, plata şi încasarea amenzii, precum şi la căile de atac, se aplică 

deopotrivă şi  contravenţiile stabilite prin prezenta hotărâre. 

Art. 8 Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara în vederea exercitării 

controlului cu privire la legalitate fiind adusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Lupeni, 

Serviciul Poliţiei Comunitare a Municipiului Lupeni şi Compartimentul Comercial din cadrul Primăriei 

Municipiului Lupeni  iar la cunoştinţă publică prin grija Secretarului Municipiului Lupeni. 

 

Lupeni 

  28 iunie 2007 

           

            PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                       CONTRASEMNEAZĂ – SECRETAR  
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