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

 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință 
ordinară; 
 Având în vedere: 
         - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 202/CLM/22.06.2018, prin care se propune stabilirea unor limite de 
circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din 
municipiul Buzău;   
 - raportul nr. 18.006/22.06.2018 al Serviciului Gospodărie Urbană și 
Protecția Mediului; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
          - avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - avizul Poliţiei Rutiere nr. 703261/28.06.2018; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică; 
 - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 128, alin. (1), lit. d) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 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 circulația pe toate arterele de circulație 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 
depășit și a celor care transportă mărfuri și produse periculoase.  

Art. 2.- Prin excepție de la prevederile art. 1 din prezenta hotărâre, 
circulația autovehiculelor de transport marfă în municipiul Buzău este permisă 
pe următoarele trasee: 



a) Șoseaua Brăilei, Aleea Industriilor, Șoseaua Nordului, Șoseaua 
Spătaru, Șoseaua Pogonele, strada Transilvaniei-tronsonul dinspre DN 10 
până în dreptul societății ROMCARBON; 
 b) Șoseaua Brăilei, strada Horticolei, strada Dorobanți (tronsonul de la 
intersecția cu strada Horticolei până la digul de protecție al râului Buzău (DC 
246-zonă pod Vadu Pașii), Centura de Est a municipiului Buzău (până la Pod 
Mărăcineni) în ambele sensuri de circulație. 

c) Aleea Industriilor, strada Aurel Vlaicu, strada Șantierului, strada 
Urziceni, în ambele sensuri de circulație;  

d) Calea Eroilor - tronsonul cuprins între Pasaj Nehoiașu și Rond 
Kaufland, doar pentru agenții economici care au sediul pe traseul respectiv;  

e) strada Bazalt; 
f) strada Veteranilor, bulevardul Stadionului – tronsonul cuprins între 

strada Bazalt și societatea comercială Filatura S.A.; 
g) Aleea Industriilor – tronson Rond Praktiker – Pod Drăgaica – strada 

Dimitrie Filipescu și retur, doar pentru agenții economici care au sediul pe 
traseul respectiv, fără acces pe Podul Drăgaica; 

h) Aleea Industriilor – tronson Rond Praktiker – strada Hangarului și 
retur, doar pentru agenții economici care au sediul pe traseul respectiv. 

Art. 3.- Circulația vehiculelor pe drumurile publice din municipiul Buzău, 
altele decât cele menționate la articolul 2, cu o masă totală maximă autorizată 
de peste 7,5 tone este permisă numai pentru aprovizionarea/desfacerea 
cu/de mărfuri și prestărilor de servicii transport marfă, pe baza autorizației 
speciale de transport (permis de liberă trecere), eliberată de către Serviciul 
Gospodărie Urbană și Protecția Mediului din cadrul Primăriei municipiului 
Buzău.  

Pentru transporturile efectuate cu vehicule care depășesc 16 tone masă 
totală maximă autorizată, a celor cu gabarit depășit, precum și a celor care 
transportă mărfuri și produse periculoase în autorizația specială de transport 
se va înscrie și traseul de urmat pe raza municipiului Buzău. 

Art. 4.- Circulația vehiculelor pe drumurile publice din municipiul Buzău, 
cele menționate la art. 2 lit. d), g) și h) este permisă numai pentru 
aprovizionarea/desfacerea cu/de mărfuri și prestărilor de servicii transport 
marfă, pe baza autorizației speciale de transport (permis de liberă trecere), 
eliberată de către Serviciul Gospodărie Urbană și Protecția Mediului din 
cadrul Primăriei municipiului Buzău, altul decât cel de la articolul 3, și se 
eliberează numai pentru agenții economici care au sediul pe traseul 
respectiv. 

Art. 5.- Pentru eliberarea autorizației speciale de transport prevăzută la 
art. 3 din prezenta hotărâre se percep taxe speciale anuale de utilizare a 
drumurilor publice din municipiu, fracționate pe luni și zile, prevăzute în 
hotărârile consiliului local privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a 
impozitelor și taxelor locale pentru fiecare an fiscal. 

Pentru anul 2018 aceste taxe sunt prevăzute în Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Buzău nr. 376/2017. 
 Art. 6.- Se exceptează de la plata taxelor speciale prevăzute la articolul 
4 vehiculele care aparțin Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Neron 
Lupașcu” Buzău, Inspectoratului Județean de Poliție Buzău, Inspectoratului 
de Jandarmi Județean Buzău, precum și vehiculele specializate ale Regiei 



Autonome Municipale Buzău ”RAM” Buzău și societăților comerciale 
”Compania de Apă” S.A. Buzău, ”RER SUD S.A. Buzău”,  ”Urbis-Serv” S.R.L. 
Buzău și Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenie Nord S.A. – 
Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău.  

  Art. 7.- Autorizațiile speciale de transport (permis de liberă trecere) 
eliberate de către Serviciul Gospodărie Urbană și Protecția Mediului din 
cadrul Primăriei municipiului Buzău și menționate la articolele 3 și 4 se vor 
prezenta organelor de control conform prevederilor procedurilor serviciului 
mai sus menționat. 
   Art.8.- Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție 
și se sancționează conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu 
modificările și completările ulterioare; 

Art. 9.- Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.  
 Art. 10.- Cu data publicării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Buzău numărul 172/2016 se abrogă. 
   Art. 11.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Tehnice, 
Direcției Poliție Locale Buzău, Direcției Economice și Societății Comerciale 
"Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
    consilier Maria Ionescu 
 

 
 
 
 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                   Eduard Pistol 
 
 

 
 

Buzău, 30 august 2018 
Nr.  191 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în ședința din data de 30 august 2018, cu respectarea prevederilor art. 
45, alin. (1), din Legea  nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată și actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, -- abțineri, și 1 vot 
împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți 
la ședință. 
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             JUDEŢUL BUZĂU 
          MUNICIPIUL BUZĂU 

         - PRIMAR - 
       Nr. 202/CLM/22.06.2018 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor limite 
de circulație pentru vehiculele de transport marfă 

pe unele drumuri publice din municipiul Buzău 
 
 
               

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 172/2016 au 
fost stabilite limite de circulație 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 autorizații speciale de transport (permis de liberă trecere) eliberată de 
Serviciul Gospodărie Urbană și Protecția Mediului și a plății unei taxe 
speciale corespunzătoare în funcție de masa totală maximă autorizată a 
autovehicului respectiv. 

Ținând cont de necesitatea fluidizării circulației autovehiculelor pe 
arterele municipiului, datorită numărului în continuă creștere a 
autovehiculelor, de amplele  lucrări de modernizare realizate pe Calea 
Eroilor, precum și de solicitările unor societăți comerciale care desfășoară 
activități economice pe raza municipiului se impune elaborarea unei noi 
hotărâri de consiliu prin care să se stabiliească limitele de circulație pentru 
vehiculele de transport marfă.   

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  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
- Direcția Tehnică - 

   Nr. 18.006/22.06.2018  
 
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor limite de circulație 

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 Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 
republicată cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale 
stabilesc reglementări referitoare la regimul de acces și circulație, staţionare 
şi parcare pentru diferite categorii de vehicule. 

Cu ocazia adoptării Hotărârii nr. 172/2016 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău au fost stabilite limite de circulație pentru vehiculele de 
transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău.  

Ținând cont de necesitatea fluidizării circulației autovehiculelor pe 
arterele municipiului, datorită numărului în continuă creștere a 
autovehiculelor, de amplele  lucrări de modernizare realizate pe Calea 
Eroilor , precum și de solicitările unor societăți comerciale care desfășoară 
activități economice pe raza municipiului se impune elaborarea unei noi 
hotărâri de consiliu prin care să se stabiliească limitele de circulație pentru 
vehiculele de transport marfă.   

  Având în vedere cele enunțate mai sus, precum și de faptul că strada 
Cuza-Vodă a fost închisă circulației rutiere, propunem adoptarea unui 
proiect de hotărâre care să reglementeze accesul în municipiul Buzău a 
autovehiculelor care asigură aprovizionarea/desfacerea mărfurilor, pe baza 
unei autorizații speciale de transport.  
 Cu data adoptării prezentului proiect de hotărâre urmează a fi 
abrogată Hotărârea nr. 172/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.    

Depunem alăturat proiectul de hotărâre pentru a fi promovat pe 
ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
        Anișoara Preda            


