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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr.131/2011 

care reglementează circulaţia în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa 
maximă autorizată de peste 3,5 tone   

 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195 / 2002 

republicată privind circulaţia pe drumurile publice, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului şi ale Legii nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată şi actualizată, autorităţile publice locale au responsabilitatea 
reglementării accesului în municipiu a anumitor categorii de autovehicule, în vederea 
eliminării sau a reducerii situaţiilor generatoare de disconfort, vizând în special reducerea 
poluării şi a degradării carosabilului datorită traficului deosebit de intens. 

Prin HCL nr.131/27.04.2011, completată de HCL nr.190/21.06.2011 s-au stabilit 
restricţii pentru circulaţia prin interiorul municipiului Ploieşti a autovehiculelor cu masa 
maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, circulaţie care este permisă în intervalul orar 6 - 
22 numai după obţinerea autorizaţiei de acces, pe ruta stabilită special pentru fiecare 
solicitare sau gratuit în intervalul orar 22 – 6, în ambele variante fiind interzisă 
parcurgerea centrului municipiului. 

Având în vedere solicitările primite din partea unor societăţi comerciale care îşi 
desfăşoară activitatea în  Zona Industrială Sud şi în Zona Industrială Vest (Crâng), de a se 
permite accesul la sediul respectivelor al autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai 
mare de 7,5 tone, în acest fel asigurându-se condiţiile pentru buna desfăşurare a activităţii 
acestora, propunem modificarea HCL nr.131/2011 în sensul stabilirii unor zone fără 
restricţii de tonaj, care să cuprindă străzile B-dul Petrolului, str.Industriei, 
str.Rezervoarelor, str.Fabricilor, str. Marin Mehedinţeanu, str.Mimiului, str.Bărcăneşti, 
str.Râfov, str.Corlăteşti, str.Pictor Rosenthal, str.Poligonului, str.Laboratorului. 

 
 
 

P R I M A R, 
Andrei Liviu Volosevici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECŢIA TEHNIC INVESTIŢII  
Compartimentul Autorizare Transport Public Local 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr.131/2011 

care reglementează circulaţia în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa 
maximă autorizată de peste 3,5 tone   

  
 Autorităţile publice locale au, conform ART. 70 lit. G din  Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului,  obligaţia să 
“reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor 
tipuri de autovehicule sau desfãşurarea unor activităţi generatoare de disconfort pentru 
populaţie în anumite zone ale localităţilor, cu predominanţă în spaţiile destinate 
locuinţelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului”. 

 Prin HCL nr.131/27.04.2011 s-a reglementat circulaţia în zona de sud a 
municipiului, restricţionându-se accesul autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai 
mare de 3,5 tone la intrarea pe B-dul Petrolului în dreapta, spre cartierul Râfov, respectiv 
accesul autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone la intrarea pe B-
dul Petrolului în stînga, spre str.Rezervoarelor. 

Având în vedere solicitările primite din partea unor societăţi comerciale care îşi 
desfăşoară activitatea în  Zona Industrială Sud şi în Zona Industrială Vest (Crâng), de a se 
permite accesul la sediul respectivelor al autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai 
mare de 7,5 tone, în acest fel asigurându-se condiţiile pentru buna desfăşurare a activităţii 
acestora, propunem modificarea HCL nr.131/2011 în sensul stabilirii unor zone unde 
accesul se va face fără restricţie de tonaj, zone care să cuprindă străzile B-dul Petrolului, 
str.Industriei, str.Rezervoarelor, str.Fabricilor, str. Marin Mehedinţeanu, str.Mimiului, 
str.Bărcăneşti, str.Râfov, str.Corlăteşti, str.Pictor Rosenthal, str.Poligonului, 
str.Laboratorului. 
 

  
Director, 

T e o d o r a  M a r i n  
 
 
 
 
 
 
 

Compartimentul Autorizare 
Transport Public Local, 

A l e x a n d r u  P r e d a  

V I Z A T: 
Direcţia Administraţie Publică, Juridic-
Contencios, Achiziţii Publice, Contracte 

Director, 
S i m o n a  A l b u  
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HOTĂRÂREA nr. _____________ 
privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr.131/2011 care reglementează 
circulaţia în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de 

peste 3,5 tone   
 

Consiliul Local al municipiului Ploieşti: 
       Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploieşti - domnul Andrei 
Volosevici şi Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnic Investiţii, prin care se propune 
completarea Hotărârii de  Consiliu Local nr.131/2011 privind reglementarea circulaţiei 
autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul 
Municipiului Ploieşti; 

 Luând în considerare: 
-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 republicată, 

privind circulaţia pe drumurile publice;  
-Hotărârea de Guvern nr.1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea 

Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002  privind 
circulaţia pe drumurile publice; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.“b” şi lit.“c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată şi actualizată; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1 Se modifică Art nr.2 din Hotărârea de  Consiliu Local nr.131/2011, ce va avea 

următorul conţinut:  

“Circulaţia autovehiculelor cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 tone şi 
7,5 tone se poate face pe străzile nominalizate în Anexa nr.2 pe toată durata zilei, 
fără a fi necesară deţinerea autorizaţiei de acces. Circulaţia în intervalul orar 600 – 
2200 pe alte străzi decât cele nominalizate, este permisă numai în baza unei 
autorizaţii de acces, obţinută în prealabil.” 

Art. 2 Se modifică definiţia ZONEI B a Municipiului Ploieşti din Anexa nr.2 a 
Hotărârii de  Consiliu Local nr.131/2011, ce va avea următorul conţinut: 

“ ZONA  B  din municipiul Ploieşti în care este permisă circulaţia autovehiculelor 
cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone, fără obţinerea  prealabilă a 
autorizaţiei de acces: 

- Zona industrială Crâng respectiv străzile: Bul.Republicii (tronson 
Centura de Nord-Vest – Str.Laboratorului) – Str.Laboratorului – 
Str.Poligonului. 

- Zona industrială Sud, respectiv străzile: Bul.Bucureşti – Bul.Petrolului –



Str.Industriei – Str.Rezervoarelor – Str.Fabricilor – Str.Marin 
Mehedinţeanu - Str.Bărcăneşti – Str.Mimiului – Str.Râfov – 
Str.Corlăteşti – Str.Pictor Rosenthal”. 

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliu Local nr.131/2011, cu modificările 
produse de Hotărârea de Consiliu Local nr.190/2011 şi Hotărârea de Consiliu 
Local nr.209/2011, rămân neschimbate. 

Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data  de 1 Noiembrie 2011. 

Art. 5 Direcţia Tehnic Investiţii va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Direcţia  Administraţie  Publică,  Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, 
Contracte  va  aduce  la  cunoştinţa  publică prevederile  prezentei  hotărâri. 

  
 
 

Dată în Ploieşti astăzi, ________ 2011 
Preşedinte de şedinţă,______________ 

Contrasemnează 
Secretar, 

Cristina Oana Iacob 
 



Anexa 2 la HCL nr. 131/2011, modificată 

 
 

1. ZONA  B  din municipiul Ploieşti în care este permisă circulaţia autovehiculelor 
cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone, fără obţinerea  prealabilă a 
autorizaţiei de acces: 
- Zona industrială Crâng, respectiv străzile: Bul.Republicii (tronson Centura de Nord-

Vest – Str.Laboratorului) – Str.Laboratorului – Str.Poligonului. 
- Zona industrială Sud, respectiv străzile: Bul.Bucureşti – Bul.Petrolului – 

Str.Industriei – Str.Rezervoarelor – Str.Fabricilor – Str.Marin Mehedinţeanu - 
Str.Bărcăneşti – Str.Mimiului – Str.Râfov – Str.Corlăteşti – Str.Pictor Rosenthal 

 
2. Traseul pe care este permisă circulaţia autovehiculelor cu masa maximă 

autorizată cuprinsă între 3,5 – 7,5 tone,  fără obţinerea  prealabilă a autorizaţiei 
de acces  (TRASEUL DE TRAFIC GREU): 

- Bulevardul Republicii (de la intrarea în municipiu până la intersectia cu 
Şos.Nordului)  

- Soseaua Vestului  
- Strada Ghe.Gr.Cantacuzino (de la intrarea în municipiu până la intersectia cu 

Şos.Vestului)  
- Strada Libertăţii  
- Strada  Domnişori (tronson strada Libertăţii – strada Sondelor)  
- Strada  Sondelor  
- Strada Depoului  
- Strada  Bobâlna (tronson strada Depoului – Strada  Marin Brutaru)  
- Strada  Marin Brutaru  
- Piaţa 1 Decembrie 1918 (tronson strada Depoului – Strada  Democraţiei) 
- Strada Democraţiei (tronson Piaţa 1 Decembrie 1918 – strada Lupeni) 
- Strada Lupeni (până la poarta Upetrom) 
- Strada Armaşi 
- Strada Mircea cel Batran (de la intrarea în municipiu până la intersectia cu 

str.Armaşi) 
- Strada Grădinari 
- Strada Mihai Bravu (de la intrarea în municipiu până la intersectia cu str.Grădinari) 
- Strada Apelor 
- Strada Ştrandului 
- Strada  Gheorghe Doja (tronson strada Ştrandului – strada Transilvaniei)  
- Strada Transilvaniei  
- Strada Calomfirescu  
- Strada Ţiţeica 
- Strada Tabla Buţii  
- Strada Găgeni (de la intrarea în municipiu până la intersectia cu str.Văleni) 
- Strada Văleni  (de la intrarea în municipiu până la intersectia cu str.Găgeni) 
- Şoseaua Nordului 
 
 

3. Locurile de amplasare a indicatoarelor ce interzic accesul fără autorizaţie în 
municipiu, al autovehiculelor cu masa maximă autorizată peste 7,5 tone: 

- Pe DN 1 (Prelungirea Bul. Republicii), înainte de intersecţia cu DN1B 
- Pe DJ 156 (Prelungirea Str.Ghe.Gr.Cantacuzino), înainte de intersecţia semaforizată 

din dreptul Supermarketului Selgros  



- Pe DJ 129 (Prelungirea str.Mărăşeşti), înainte de intersecţia cu calea ferată 
- Pe DJ 101D (Bul.Bucureşti), înainte de intersecţia cu Bul.Petrolului  
- Pe Str.Mircea cel Bătrân, înainte de podul peste pârâul Dâmbu 
- Pe DJ 139 (str.Mihai Bravu), înainte de intersecţia cu str.Apelor 
- Pe DN 1B (prelungire str.Ştrandului), după intersecţia cu DN 1A (şoseaua de 

centură) 
- Pe prelungirea str.Văleni, înainte de intersecţia cu calea ferată 
- Pe DJ 102 (prelungire str.Găgeni), după intersecţia cu DN 1B 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


