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H O T Ă R Â 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; 
 -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 Ă R Ă Ş T E: 
   
Art.1.- 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 trasee: 
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a)şoseaua Brăilei, Aleea Industriilor, Şoseaua Nordului, Şoseaua 
Spătaru, Şoseaua Pogonele, strada Transilvaniei-tronsonul dinspre DN 10 
până la intersecţia cu B-dul N. Titulescu; 
 b) şoseaua Brăilei, strada Horticolei, strada Dorobanţi (tronsonul de la 
intersecţia cu strada Horticolei până la digul de protecţie al râului Buzău (DC 
246-zonă pod Vadu Paşii), Centura de Est a municipiului Buzău (până la Pod 
Mărăcineni) în ambele sensuri de circulaţie. 

c) Aleea Industriilor, strada Aurel Vlaicu, strada Şantierului, strada 
Urziceni, strada Dimitrie Filipescu, Aleea Industriilor, în ambele sensuri de 
circulaţie ;  

d) bdul Unirii – tronsonul cuprins între Pasaj Nehoiaşu şi Patinoar.  
e)strada Bazalt. 
Art.3. Pentru următorul traseu din municipiul Buzău circulaţia 

autovehiculelor de transport marfă este permisă numai pe baza autorizaţiei 
speciale de transport gratuite (permis de liberă trecere), eliberată de către 
Serviciul Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului din cadrul Primăriei 
municipiului Buzău:   
         -  B-dul Unirii tronsonul cuprins între pasaj Nehoiaşu si Bulevard 1 
Decembrie 1918 şi B-dul 1 Decembrie 1918, tronsonul cuprins între B-dul 
Unirii şi Pasaj Drăgaica , inclusiv pasaj Drăgaica. 
 Pe acest traseu accesul va fi permis zilnic de luni până vineri , cu 
excepţia intervalelor orare 6.00-9.00 şi 14.00-18.30 şi  în zilele de sâmbătă şi 
duminică , cu excepţia intervalului orar 6.00-12.00 al zilei de duminică. 

Art.4.- Circulaţia vehiculelor pe drumurile publice din municipiul Buzău, 
altele decât cele menţionate la articolele 2 şi 3, cu o masă totală maximă 
autorizată de peste 7,5 tone este permisă numai pentru aprovi-
zionarea/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 3. 

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.5.- Pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport prevăzută la 
art. 4 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. 
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Pentru anul 2016 aceste taxe sunt următoarele: 
   

pentru autovehiculele cu o masă totală maximă a utorizată 
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 a utorizată 
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 a utorizată 
cuprinsă într e 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.   
 Art.6. Se exceptează de la plata taxelor speciale prevăzute la articolul 
4  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, ”RER Ecologis Service SA Buzău”, 
”Prestcom Serv” SA Buzău şi ”Urbis-Serv” SRL Buzău.  

  Art.7. Autorizaţiile speciale de transport (permis de liberă trecere) 
eliberate de către Serviciul Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului din 
cadrul Primăriei municipiului Buzău şi menţionate la articolele 3 şi 4 se vor 
prezenta organelor de control conform prevederilor procedurilor serviciului 
mai susmenţionat. 
   Art.8.-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, 4 şi 7 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.  

Art.9.- 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.  
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 Art.10.- 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.11.- 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. 
 

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
  consilier Constantin Florescu 
  
 
 
 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
INSPECTOR CU ATRIBUŢII 
DELEGATE DE SECRETAR 

George Sava 
 
 
 
 
Buzău, 29 septembrie 2016 
Nr.  172 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 29 septembrie, 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 23  voturi pentru, - abţineri, şi - 
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 
 

         


