ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr.103/2011
pentru aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor în vederea asigurării fluidizării circulaţiei pe raza
Oraşului Tălmaciu.
Consiliul local al Oraşului Tălmaciu întrunit în şedinţă din data de 28.07.2011;
Analizând proiectul de hotarare initiat de primarul orasului Talmaciu;
Examinand raportul de specialitate nr. 5496/2011 prin care se propune aprobarea normelor şi regimul
contravenţiilor în vederea asigurării fluidizării circulaţiei pe raza oraşului Tălmaciu si expunerea de motive
nr.5508/2011 a primarului orasului Talmaciu;
Avand avizul comisiilor de specialitate;
În conformitate cu dispoziţiile art.1 alin. (4) şi art.128 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art.1-6 din Ordonanţa Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale şi Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu
modificarile si completarile ulterioare şi art.1 alin (4) din Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice, republicată, cu modificarile si completraile ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(6), lit.”a” pct.7, 13, 16, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1)Se interzice circulaţia autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone pe strada Gheorghe
Lazăr pe porţiunea cuprinsă între strada Unirii şi strada 22 Decembrie 1989 .
(2)Restricţia de circulaţie în aceasta zonă este valabilă permanent.
(3)Străzile care delimitează aceasta zonă nu sunt supuse restricţiei.
(4)Se vor monta indicatoare rutiere cu însemnul „Accesul interzis vehiculelor având o masă mai mare
de 7,5 t” la intersecţia străzii Gheorghe Lazăr cu strada Unirii şi cu strada 22 Decembrie 1989.
Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă.
Art.2(1)-Circulaţia autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone se face dinspre Sadu pe
strada 22 Decembrie 1989 şi strada Unirii iar spre Sadu se face de pe strada Unirii pe strada 22 Decembrie 1989
în strada Ghe.Lazăr.
Art.3-Circulaţia autovehiculelor de intervenţie ( pompieri, ambulanţă, ISU, etc.) şi cele aparţinând societăţilor
comerciale de prestare servicii comunitare ( salubrizare, întreţinere carosabil, etc.) se face fără nicio restricţie pe
tot teritoriul Oraşului Tălmaciu.
Art.4- Se limitează la 30 km/h viteza maximă a autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5
tone, pe toate străzile din Oraşul Tălmaciu.
Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă.
Art.5-Se interzice staţionarea precum şi traficul de tranzit a autovehiculelor cu masă maximă autorizată mai
mare de 7,5 tone, pe străzile Oraşului Tălmaciu, cu următoarele excepţii:
- str.Unirii şi str.22 Decembrie 1989 care pot fi tranzitate de astfel de autovehicule.
- locatarii care se aprovizionează cu materiale de construcţie, distribuirea de marfă, ridicarea de
produse, autobuzele sau autocarele de călători
Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu amendă.
Art.6 Este interzisă parcarea autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t în parcările
amenajate din Oraşul Tălmaciu şi Satul Tălmăcel.
Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă.
Art.7.Se stabileşte sensul unic de circulaţie în zona blocurilor astfel:
- pe aleea îngustă de la blocul 2 la blocul 3 pe str.Aleea Cascadei;
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- pe str. Aleea Castanilor după intrarea în curtea Dispensarului Uman;
Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu amendă.
Art.8 Se interzice staţionarea tuturor autovehiculelor pe următoarele străzi:
- pe str. Gheorghe Lazăr, pe partea dreaptă, în sensul de mers către comuna Sadu(cu excepţia
celor care aprovizionează).
- pe str.Mihai Viteazu pe ambele părţi ale străzii;
- pe str.Nicolae Bălcescu pe partea dreaptă pe sensul de mers către HLV Transilvania de la
intersecţia str.Mihai Viteazu cu str.N.Bălcescu;
Zona restricţionată va fi semnalizată corespunzător.
Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu amendă.
Art.9 Se aprobă amplasarea unor oglinzi convexe, în următoarele intersecţii:
a) str. Nicolae Bălcescu cu str.Mihai Viteazu;
b) str. Unirii cu str.Tălmăcelului;
Art.10 Se aprobă marcarea de spaţii pentru parcarea autovehiculelor pe partea stângă a străzii Ghe.Lazăr în
sensul de mers către comuna Sadu, în dreptul blocurilor 4 şi 5.
Art.11 Se interzice oprirea, staţionarea (blocarea şi limitarea accesului pe căile de acces – intrare – ieşire
– în instituţii publice, şcoli, biserici, spitale, parcări, pieţe, târguri, oboare şi proprietăţilor alăturate
drumurilor publice) şi circulaţia autovehiculelor, căruţelor, mopedelor şi bicicletelor pe trotuare, alei şi zone
verzi, spălarea autovehiculelor pe străzi şi în locurile de parcare publice. În perioada de iarnă, parcarea
autovehiculelor se va face astfel încât să nu fie stânjenită activitatea utilajelor de deszăpezire şi curăţenie a
străzilor. Se vor instala semne de circulaţie în toate zonele la care face referire prezenta hotărâre.
Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu amendă.
Art.12 Se interzice parcarea utilajelor, autobuzelor, camioanelor, autovehiculelor, remorcilor si a altor mijloace
care împiedică executarea lucrărilor de asfaltare, întreţinere, reparare a trotuarelor sau pe partea carosabilă a
străzilor .
Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă.
Art.13 I) Se interzice expunerea spre vânzare a autovehiculelor sau altor mijloace auto second-hand de orice
fel în parcările din oraş, pe străzi sau pe domeniul public.
II) Se interzice depozitarea, staţionarea, părăsirea mijloacelor auto vechi, timp îndelungat (toate
mijloacele auto care nu mai sunt în stare de funcţionare şi care nu sunt prevăzute cu numere de înmatriculare) –
III) Se interzice staţionarea vehiculelor cu tracţiune animală în parcările special amenajate destinate
autovehiculelor, precum şi pe străzile N.Bălcescu, I.Lebel, M.Eminescu, Ghe.Lazăr, P-ţa Textiliştilor, Unirii,
Aleea Castanilor, Aleea Stadionului, Aleea Cascadei.
Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu amendă.
Art.14 Montarea indicatoarelor de interdicţie, avertizare în oraş şi a indicatoarelor de îndrumare, se va face prin
grija Serviciului de Ecologizare, Salubrizare si Intretinere Infrastructura din cadrul Primăriei Oraşului
Tălmaciu.
Art. 15. Circulaţia pe străzile Oraşului Tălmaciu a animalelor din specia bovine, ovine, cabaline şi caprine, spre
islazul localităţii se face respectându-se traseele stabilite prin H.C.L.nr.90/2002.
Art.16 Se interzice lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru
persoane sau bunuri. Animalele din specia (bovine, cabaline, ovine, caprine, etc.) care vor fi surprinse circulând
pe străzi, parcuri, livezi, domenii publice sau private, vor fi ridicate şi transportate în locurile special amenajate,
iar recuperarea acestora se va face după efectuarea plăţii taxei de către proprietari, taxă stabilită prin Hotărâre a
Consiliului Local Tălmaciu.
Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă.
Art.17 Se interzice staţionarea şi păşunatul animalelor în zonele verzi, domenii publice, parcuri şi zone de
agreement.
Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă.
Art.18 Constatarea contravenţiilor stabilite la art. 1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.8, art.9, art.10, şi art.13 se face
de către agenţii constatatori numiţi prin dispoziţie a primarului Oraşului Tălmaciu, Poliţia Oraşului Tălmaciu şi
Poliţia Locală a Oraşului Tălmaciu. Organul constatator poate aplica în mod repetat după fiecare somaţie la care
contravenientul nu se conformează, o nouă amendă.
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Art.19 Neîndeplinirea obligaţiilor sau săvârşirea faptelor prevăzute în prezenta hotărâre, dacă nu au fost comise
în altfel de condiţii încât potrivit legii penale să fie considerate infracţiuni, constituie contravenţii şi se
sancţioneză cu amendă contravenţională după cum urmează:
A. Încălcarea prevederilor art.1, art.5, art.6, art.8, art.11, art.12 şi art.13 cu amendă de la 200 lei – 500 lei
pentru persoane fizice şi între 500 lei - 1000 lei pentru persoane juridice;
B. Încălcarea prevederilor art.16 şi art.17 cu amendă de 100 lei /cap de bovină sau cabalină şi 50 lei /cap de
ovină sau caprină pentru deţinători de animale din această categorie .
Art.20 Contravenţiile stabilite prin prezenta hotărâre se consemnează într-un proces-verbal care stabileşte şi
sancţionează contravenţia. Agentul constatator stabileşte amenda în cuprinsul procesului-verbal de constatare a
contravenţiilor. În afara sancţiunilor prevăzute mai sus, organul constatator va putea stabili în cuprinsul
aceluiaşi proces verbal şi valoarea pagubei produse.
Pagubele pricinuite se stabilesc în funcţie de preţurile medii ale zilei sau pe bază de tarife locale.
Art.21 Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 ore de la data încheierii procesului-verbal,
jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre, agentul constatator menţionând aceasta în
procesul-verbal.
Art.22 Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face
plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia procesului-verbal de
constatare şi sancţionare a contravenţiei se depune la sediul judecătorei Avrig, jud.Sibiu.
Art. 23 Plata amenzii se face la casieria Primăriei Oraşului Tălmaciu.
Art.24 Procedura constatării contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, se completează cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002,cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.25 Prezenta hotărâre intră în vigoare după obţinerea avizului de la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
Sibiu.
Art.26.Îndeplinirea prezentei revine viceprimarului Oraşului Tălmaciu si Poliţiei Locale şi Poliţiei Oraşului
Tălmaciu.
Adoptata în Tălmaciu la
28.07.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA
IOAN MACOVEI
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
VIOLETA HANEA

Difuzat:1ex.Inst.Prefectului, 1ex.dos.sed., 1ex.dos.hot., 1ex.primar, 1ex.afisare, 1ex.Politia Locala, 2 ex.cs.adm .
8ex.
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