ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
MUNICIPIUL FETEŞTI
CONSILIUL LOCAL
Nr.25/08.02.2021

PROIECT de H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea autorizațiilor
speciale de transport (AST) și stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă
autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Fetești

Consiliul Local Municipal Feteşti, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Feteşti;
-Raportul Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Feteşti;
-Avizul nr. 1355/2021-X din 19.01.2021 al Consiliului Județean Ialomita;
-Avizul de principiu nr. 442265/16.11.2020 al Poliției Municipiului Fetești;
-Raportul de avizare al comisiilor economică, juridică și urbanism din cadrul Consiliului Local Municipal
Feteşti;
În conformitate cu:
-prevederile art. 40^1 și art. 41 din O.G.nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, c modificările
și completările ulterioare;
-prevederile art. 4 alin.(1) lit.c) din Ordinul nr. 1236/2018 al ministrului transporturilor, pentru aprobarea
Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc
masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor;
-prevederile art. 1 alin.(4), art. 128 alin.(1) lit.d) privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
-prevederile art.129 alin.(2) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile art.7 alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
În temeiul art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă Regulamentul privind eliberarea și folosirea autorizațiilor speciale de transport (AST) și
stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din
municipiul Fetești, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Prezenta hotarare va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei și pe site-ul
www.primariafetesti.ro.
Art.3.Primarul municipiului prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Inițiator: PRIMAR,
Laurențiu Georgică Șonchereche

Anexa la H.C.L. nr.

REGULAMENT
pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de „acces tonaj” privind stabilirea condițiilor
de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din
municipiul Fetesti
Prezentul Regulament reglementează procedurile de întocmire și eliberare a autorizației de acces
tonaj, obligațiile posesorilor precum și sancțiunile ce se pot aplica.
CAPITOLUL I – DEFINIȚII ȘI CLASIFICARE
Art.1 Prin sintagma „autorizație acces tonaj” se înțelege înscrisul oficial eliberat de Primăria
municipiului Fetesti care conferă posesorului dreptul de a circula pe străzile din municipiul
Fetesti cu autovehicule cu masa maximă autorizată de 3,5 tone, pentru transportul de mărfuri,
materiale, etc., într-o perioadă definită și cu un orar stabilit, în zone în care sunt impuse anumite
restricții de circulație (limitare de tonaj, acces interzis și oprire interzisă) stabilite prin Hotărâri
de către Consiliul Local sau OUG nr.195/2002 actualizată privind circulația pe drumurile
publice.
Art.2 Autorizația de acces tonaj va avea înscrise în mod obligatoriu următoarele elemente de
identificare: numărul și data înregistrării, tipul și marca vehiculului, numărul de înmatriculare al
vehiculului, posesorul vehiculului sau pe cine deservește, scopul deplasării, perioada valabilității
autorizației de acces tonaj, traseul aprobat, semnăturile autorizate.
Art.3 Modelul autorizației de acces tonaj:
Autorizațiile de acces tonaj vor fi eliberate prin grija Primăriei municipiului Fetesti (conform
Anexei 1). Autorizațiile de acces tonaj vor cuprinde, pe lângă elementele de identificare, stema
municipiului Fetesti.
Autorizațiile de acces tonaj vor fi eliberate pentru următoarele termene de valabilitate:
– pentru 1 zi
– pentru 1 lună
– pentru 1 an.
CAPITOLUL II – MODALITATEA DE ELIBERARE
Art.4 Persoanele fizice și juridice care solicită în scris eliberarea autorizației de acces tonaj vor
prezenta următoarele documente:
a.) cerere (conform Anexei nr.2) în care să se specifice detaliat următoarele:
- datele de identificare ale solicitantului;
- datele de identificare ale operatorului de transport;
- numerele de circulaţie ale vehiculului cu depăşiri;
- originea şi destinaţia transportului pe teritoriul României, precum şi punctele intermediare în

cazul în care acesta optează pentru un anumit traseu între origine şi destinaţie;
- numerele de circulaţie ale unui vehicul de rezervă cu caracteristici identice cu cele ale
vehiculului menionat in cerere, dacă se consideră necesar;
- configuraţia vehiculului din punctul de vedere al axelor, tipul axelor, al suspensiilor şi al roţilor,
distanţa dintre axe;
- masele şi dimensiunile vehiculului cu depăşiri;
- motivația solicitării, natura încărcăturii transportate si traseul;
- perioada de valabilitate solicitată (1 zi, 1 lună, 1 an);
- respectarea masei maxime remorcabile, cu/fără dispozitiv de frânare, înscrisă în raportul de
verificare tehnică în vederea omologării, efectuat de RAR, sau în certificatul de înmatriculare al
vehiculului, în cazul unui autovehicul tractor care tractează o remorcă/semiremorcă;
- respectarea maselor maxime autorizate constructiv ale vehiculelor;
b.) copie act identitate si copie de pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului pentru care
se solicită autorizația;
c.) dovada achitării tarifului aferent obținerii autorizației;
d.) alte documente doveditoare în cazuri deosebite care să ateste situații, necesități, etc. ale
solicitanților.


In cazul vehiculelor cu numere provizorii/pentru probe, valabilitatea autorizatiei nu
poate depăşi valabilitatea numerelor provizorii/pentru probe.

Art.5 Toate documentele prevăzute la art.4 se vor depune la Primaria mun. Fetesti, Directia
Tehnica, Compartimentul Comercial Inchirieri Transport Local, în vederea verificării și eliberării
autorizației.
Art.6 (1) Aprobarea autorizației de acces tonaj (pentru 1 zi, 1 lună, 1 an) se face de către
Primarul municipiului Fetesti, după depunerea cererii solicitantului care acceptă tariful și
tonajul admis în zona solicitată.
(2) Eliberarea autorizației de acces tonaj se face de către Compartimentul Comercial
Inchirieri Transport Local.
CAPITOLUL III - STRĂZILE DIN MUNICIPIUL FETESTI PENTRU CARE
CIRCULAȚIA ESTE ADMISĂ NUMAI PENTRU POSESORII DE AUTORIZAȚII DE
ACCES TONAJ
Art.7 Străzile pe care se interzice circulația autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată de
peste 3,5 tone, fără autorizație de acces tonaj, sunt toate străzile din municipiul Fetesti (anexa
nr. 3) cu excepția variantei ocolitoare, a drumurilor naționale si a drumurilor județene care
traversează municipiul Fetesti (anexa nr. 4), conform indicatoarelor rutiere montate la intrările de
pe principalele artere din municipiul Fetesti.

Art.8 Circulația autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile
menționate mai sus se face numai pe baza autorizației de acces tonaj.
Art.9 Pot circula fără restricție de tonaj pe întreg teritoriul municipiului Fetesti, pe baza unor
autorizații de liber acces diferite de cele prevăzute la art.3, următoarele categorii de autovehicule:
a.) cele destinate lucrărilor planificate și a intervențiilor la avariile drumurilor, rețelelor tehnicoedilitare de utilități publice (apă, canal, electrice, gaze, telefonie, televiziune prin cablu,
termoficare, pompieri, jandarmerie) și care aparțin administratorilor acestor rețele;
b.) cele destinate tractării vehiculelor avariate, abandonate sau parcate neregulamentar;
c.) cele aparținând societăților de salubrizare;
d.) cele aparținând Ministerului Apărării Naționale.
CAPITOLUL IV – MENȚIUNI SPECIFICE
Art.10 Autorizația de acces tonaj este valabilă numai în original, copiile, fotocopiile sau alte
asemenea nu conferă posesorului dreptul de acces în zonele pentru care se eliberează autorizația
de acces tonaj, sub aspectul sancționării contravenționale.
Art.11 Autorizațiile de acces tonaj nu sunt transmisibile și nu pot fi folosite în scopul staționării
ori parcării autovehiculelor pe străzile pe care acestea au fost autorizate să circule.
Art.12 (1) Se interzice circulația, oprirea și staționarea vehiculelor care posedă autorizație de
acces tonaj pe trotuare, spații verzi, în parcuri, locuri de joacă pentru copii și scuaruri.
(2) Este interzisă circulația oprirea și staționarea vehiculelor care posedă autorizație de
acces tonaj, în afara orelor de funcționare a unităților care le aprovizionează.
Art.13 În cazul în care vehiculul pentru care s-a eliberat autorizație de acces tonaj a fost avariat,
scos din circulație radiat, înstrăinat, etc., proprietarul acestuia poate solicita eliberarea unei noi
autorizații acces tonaj pentru alt mijloc de transport din dotarea proprie, cu condiția ca acesta să
se încadreze în aceleași limite de tonaj. Eliberarea noii autorizații de acces tonaj se va face fără
plata de taxe sau tarife suplimentare, cu condiția ca vechea autorizație să fie prezentată pentru
anulare.
Art.14 Autorizația de acces tonaj nu este transmisibilă, chiar în cazul scoaterii din circulație,
vânzării, avariei, furtului, etc. a autovehiculului pentru care a fost eliberat.
Art.15 În cazul deteriorării autorizației de acces tonaj se poate elibera o nouă autorizație(cu
aceleași înscrisuri ca și cea deteriorată) numai după prezentarea autorizației inițiale de acces
tonaj, în vederea anulării.
Art.16 În cazul pierderii sau furtului autorizației de acces tonaj se poate elibera dovada cu
valabilitate pentru 1 lună. Dovada va purta aceleași înscrisuri(tonaj, număr de înmatriculare,
traseu de acces, tip marfă, posesor, etc.) ca și înscrisul original. Dovada se va elibera după ce
solicitantul va prezenta o declarație notarială. După expirarea termenului de 1 lună, se va putea
elibera o nouă autorizație de acces tonaj(cu aceleași înscrisuri ca și vechea autorizație pierdută)
cu valabilitate până la data autorizației inițiale.
Art.17 Pentru autovehiculele cu remorcă, masa totală maximă se calculează prin însumarea
masei autovehiculului plus remorca.

CAPITOLUL V - OBLIGAȚIILE POSESORILOR DE AUTORIZAȚIE DE ACCES
TONAJ
Art.18 Să expună autorizația de acces tonaj la vedere, în interiorul cabinei vehiculului.
Art.19 Să prezinte autorizația de acces tonaj la solicitarea organelor Poliției municipiului Fetesti,
Poliției Locale Fetesti sau a persoanelor imputernicite de catre primarul mun. Fetesti pentru
verificarea datelor înscrise pe aceasta.
Art.20 Autovehiculele autorizate trebuie să fie în stare tehnică corespunzătoare, nepoluante, cu
suprastructuri închise prevăzute cu prelată și cu aspect corespunzător.
Art.21 După încheierea activității de descărcare / încărcare a mărfurilor, persoanele care
deservesc mijlocul de transport vor lua măsuri pentru ca locul unde s-a staționat să rămână curat
și se vor lua măsuri pentru a se evita murdărirea străzilor.
Art.22 Autorizația de acces tonaj se utilizează numai în conformitate cu datele înscrise pe
aceasta și cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
CAPITOLUL VI – SCUTIRI DE LA PLATA TARIFULUI DE UTILIZARE A
DRUMURILOR PUBLICE
Art.23 Sunt scutite de la plata tarifului și pot circula fără autorizație de acces tonaj pe întreg
teritoriul adminitrativ al municipiului Fetesti, următoarele categorii de autovehicule:
– autovehiculele aparținând unităților militare, Poliției, Pompierilor, Jandarmeriei, Salvării;
– autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone aparținând instituțiilor
publice;
– autovehiculele aparținând prestatorilor de servicii publice către cetățeni care se deplasează la
intervenții;
– autovehiculele aparținând transportului public local de călători;
– autovehiculele aparținând operatorilor locali de salubritate;
– autovehiculele folosite în scopul modernizării, reparației și întreținerii străzilor respective;
– autovehiculelor destinate transportului de persoane;
- autovehiculele de transport marfa si persoane apartinand operatorilor economici, care isi au
sediul social pe raza administrativ - teritoriala a municipiului Fetesti.
Toate instituțiile și persoanele interesate, nominalizate la art.23 vor depune adrese de solicitare
acces tonaj însoțite de copii după cărțile de identitate ale autovehiculelor pentru care se face
solicitarea.

CAP. VII TAXE/TARIFE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR
Art. 24. (1) Se stabileşte taxa pentru utilizarea infrastructurii rutiere din Municipiul Fetesti
pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în vederea
eliberării autorizației de acces, pe arterele de circulație cu restricţii, astfel :

Masă totală

1zi/autovehicul

1 lună/autovehicul

1an/autovehicul

3,5 tone – 7,5 tone

10 lei

100 lei

400 lei

7,5 tone – 16 tone

40 lei

400 lei

800 lei

16 tone – 26 tone

50 lei

800 lei

2000 lei

26 tone – 40 tone

100 lei

1000 lei

4000 lei

(2) Pentru autovehiculele cu remorcă, masa totală se calculează prin însumarea masei
autovehiculului
plus masa remorcii.
(3) Valoarea taxei se indexează anual cu indicele de inflaţie comunicat de INS.
Art. 25. Se stabilește tariful de 10 lei/tonă/km în vederea eliberării autorizației speciale de
transport, pentru transporturile care depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise,
prevăzute de lege.
Art. 26. Modalitatea de plată a taxei este următoarea:
a) cu numerar la Direcția Economica, Serviciul Impozite şi Taxe;
b) cu ordin de plată sau online astfel: Beneficiar Municipiul Fetesti, CF 4365077, în contul
RO 93 TREZ39221160203XXXXX, Trezoreria Fetesti;
Art. 27. Taxa se achită anticipat eliberării acesteia şi nu este returnabilă în cazul scoaterii din
circulaţie, vânzării, avariei, furtului etc. a autovehiculului pentru care a fost eliberat.
Art. 28. Sumele încasate pentru eliberarea autorizaţiilor prevăzute de prezenta hotărâre se fac
venit la bugetul local al Municipiului Fetesti.
CAPITOLUL VIII – CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI
Art. 29 Constituie contravenție la prezentul Regulament și se sancționează cu amendă, dacă nu
au fost săvârșite în altfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni,
următoarele fapte:
a.) circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone fără autorizaţie
de acces tonaj pe strazile din municipiul Fetesti, cu excepţia drumurilor naţionale şi a drumurilor

judeţene care traversează municipiul Fetesti, se sancţionează cu amendă contravenţională
cuprinsă între 500 lei – 1.000 lei pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată
cuprinsă între 3,5 tone şi 16 tone şi cu amendă contravenţională cuprinsă între 1000 lei – 1.500
lei pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 16 tone şi 40 tone,
precum şi peste 40 tone.
b.) folosirea autorizației de acces tonaj pentru circulația, oprirea, staționarea ori parcarea
vehiculului pe străzile din municipiul Fetesti în alte scopuri decât cele pentru care s-a solicitat
eliberarea acesteia, se sancționează cu amendă între 500 lei – 1.000 lei;
c.) depășirea masei totală maxime autorizate(tonajul) înscrisă în autorizația de acces tonaj, se
sancționează cu amendă de la 1.000 lei – 1.500 lei;
d.) nerespectarea prevederilor art.12 se sancționează cu amendă de la 400 lei – 1.000 lei;
e.) refuzul conducătorului auto sau a deținătorului / utilizatorului vehiculului de a prezenta
autorizația de acces tonaj, la solicitarea agenților constatatori se sancționează cu amendă de la
1.000 lei – 1.500 lei;
f.) folosirea autorizației de acces tonaj pentru un alt vehicul decât cel înscris se sancționează cu
amendă între 1.500 lei – 2.000 lei.
Art.30 Persoanele împuternicite pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale pot propune
suspendarea sau anularea, după caz, a autorizației de acces tonaj. Anularea autorizației se va
realiza având la bază rapoartele agenților constatatori și referatul întocmit de către
Compartimentul Comercial Inchirieri Transport Local din cadrul Primăriei municipiului Fetesti.
Competența de anulare a autorizației o are doar Primarul municipiului Fetesti sau înlocuitorul
legal al acestuia.
Art.31 Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute în prezentul Regulament se face de
către Politia Municipiului Fetesti, Poliția Locala a mun. Fetesti sau imputernicitii primarului.
Art.32 Pagubele pricinuite prin săvârșirea contravențiilor se recuperează după cum urmează:
a.) în cazul în care există posibilitatea de evaluare a pagubelor, agentul constatator stabilește și
despăgubirea, făcând mențiunea corespunzătoare în procesul verbal.
b.) dacă nu există posibilitatea de evaluare a pagubelor, partea vătămată își va putea valorifica
pretențiile conform legislației în vigoare.
Art.33 Contravenientul poate achita amenda în termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii
sau comunicarii procesului verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute iar agentul
constatator va face mențiunea despre această posibilitate în procesul verbal.
Art.34 Împotriva procesului verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se
poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmanarii sau comunicării acestuia.
Plângerea, însoțită de copia procesului verbal se depune la Judecătoria Fetesti.
Art.35 Contravențiilor prevăzute în prezentul Regulament li se aplică prevederile Ordonanței
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările
ulterioare.

CAPITOLUL IX – DISPOZIȚII FINALE
Art.36 Pe toată durata de valabilitate a prezentului Regulament tarifele de utilizare a drumurilor
publice se pot modifica numai prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Fetesti.

Secretar General,
Nicu Dicianu

Directia Tehnica,
Mugurel Gabriel Gabor

Serviciul Taxe si Impozite,
Sorin Lungu

Serviciul Juridic,
Georgeta Serban

Compartiment Comercial Inchirieri Transport Local,
Elena Jitea

Anexa 1 la regulament
ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMITA
MUNICIPIUL FETESTI
AUTORIZAȚIE ACCES TONAJ
NR.__________ din(data, ora)_______________
Perioada de valabilitate_____________________________________
Vehicul tip__________________marca_________________________
Nr.înmatriculare____________________________________________
Nr. axe si masa vehiculului____________________________________
Posesorul_________________________________________________
Calitatea__________________________________________________
(utilizator sau beneficiar)
Scopul___________________________________________________
(transport marfă sau persoane)
Traseul___________________________________________________
Document de plata__________________________________________

PRIMAR,

Directia Tehnica,

Compartiment Comercial, Inchirieri, Transport Local,

Anexa 2 la regulament
Către,
Primaria mun. Fetesti, Directia Tehnica , Compartimentul Comercial Inchirieri
Transport Local.
Subsemnatul(a)________________________________________, domiciliat în
localitatea___________________, str._________________________, nr.______, bl.____,
sc.____, ap.____, județul____________, în calitate de______________________, al
S.C._________________________, cu sediul în localitatea_____________,
str._________________________, nr.______, bl.____, sc.____, ap.____,
județul___________, prin prezenta solicit eliberarea unei autorizații de acces tonaj în
municipiul Fetesti pentru autovehiculul:
tip__________________marca_________________________, având numărul de
înmatriculare, masa maximă autorizată______________, durată pentru care se solicită
eliberarea_______________________________, motivată de
_________________________________________________
DATA:

SEMNĂTURA

Acte necesare:
1.Cerere tip;
2.Copie act identitate proprietar(autorizație de funcționare – persoane juridice);
3. Copie certificat înmatriculare;
4. Dovada achitării tarifului aferent obținerii autorizației;
5.Alte documente doveditoare.

Anexa 3 la regulament
Străzile din mun. Fetesti pe care se interzice circulaţia fără autorizaţie de acces pentru
autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone

FETESTI GARA
NR.CRT.

Denumirea strazii

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1 Decembrie
22 Decembrie
Agriculturii
Aleea Depoului
Aleea Lamaitei
Aleea Macilor
Aleea Rozmarin
Aleea Sirenei
Aleea Siretului
Aleea Vilelor
Ardealului
Armatei
Armoniei
Atelierelor
Banatenilor
Begoniilor
Berzei
Brazilor
Bradului
Bucegi
Bujorului
Calarasi
Calarasi
Caminului
Caprioarei

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Carpati
Ceahlaului
Cimitirului
Ciresilor
Cocorului
Constructiilor
Cosminului
Crinilor
C-tin Dobrogea Gherea
Curcanilor
Daliilor
Depoului
Dumbravei
Ecaterina Teodoroiu
Fagului
Feroviarului
Ficusului
Frasinului
Freziilor
Frunzelor
Fundatura Ardealului
Fundatura Carpati
Fundatura Industriei
Garofitei
Gen. Al. Averescu
Granelor
Grausor
Grigore Ureche
Gutuilor
Ialomitei
Industriei
Infratirii
Ing. Anghel Saligny
Ioan Slavici

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Ionel Perlea
Irisilor
Izvorului
Jandarmeriei
Lacului
Libertatii
Liceului
Liliacului
Liviu Rebreanu
Lucian Blaga
Lujerului
Macesului
Marasesti
Marculesti
Merilor
Mesteacanului
Miron Costin
Molidului
Muresului
Nicolae Banescu
Nicolae Grigorescu
Nicolae Iorga
Nicolae Titulescu
Noua
Nuferilor
Octavian Goga
Oltului
Ostirii
Panait Istrati
Panselelor
Parcului
Pelinului
Platanilor
Plopilor

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Popa Sapca
Prelungirea Grausor
Primaverii
Promenadei
Randunelelor
Recoltei
Republicii
Romanitei
Sirenei
Siretului
Soarelui
Stejarului
Taberei
Tineretului
Toamnei
Tractoristilor
Vanatorilor
Vasile Lupu
Viitorului
Viorelelor
Visinilor
Zorelelor

FETESTI ORAS

Nr.cr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Denumirea strazii
9 Mai
Alexandru cel Bun
Artarului
Av. P. Cojocaru
Avram Iancu
Barbu Lautaru
Batozei
Belsugului
Borcea
Calarasi
Caporal Moga
Cernavoda
Ciocarliei
C-tin Brancoveanu
Corbului
Costache Dascalu
Culea Corneliu
Dambului
Dealului
Democratiei
Dorobanti
Dragos Voda
Duziilor
Eforiei
Elena Doamna
Ene Deliu

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Eroilor
Fabricii
Fermei
Gen. Ion Dragalina
George Cosbuc
Gheorghe Dragus
Gradinilor
Grivitei
Hotarului
Iancu Jianu
Ion Creanga
Ion Luca Caragiale
Islazului
Lalelelor
Linistii
Luminii
M. Eminescu
Mihai Viteazu
Mihail Kogalniceanu
Mircea cel Mare
Morii
Muncii
Narciselor
Negru Voda
Nordului
Nucilor
Obor
Pepinierei
Petru Rares
Pietei
Pinilor
Plevnei
Portului
Prelungirea Eforiei

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Prunilor
Rapilor
Razoarelor
Romilor
Scanteii
Sfanta Vineri
Soimului
Spatar Preda Buzescu
Spiru Haret
Spitalului
St. O. Iosif
Trandafirilor
Tudor Vladimirescu
Unirii
Vasile Alecsandri
Veteran Naca
Viilor
Vlad Tepes

COLONISTI

Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Denumirea strazii
1 Iunie
24 Ianuarie
Aerodromului
Al. I. Cuza
Al. Sahia
Al. Vlahuta
Alunilor
Ana Ipatescu
Apelor
Apusului
Artelor
Aurel Vlaicu
Aviatiei
Baraganului
Barierei
Bogdan Voda
Calugareni
Campului
Cantonului
Castanilor
Catinei
Coralilor
Costache Negri
Crivatului
Crizantemelor
Digului
Dropiilor
Elizeni
Florilor

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Fundatura Catinei
Fundatura Jiului
Gheorghe Doja
Gheorghe Lazar
Gladiolei
Granitului
Hortensiilor
Independentei
Infundatura Cantonului
Intrarea Cantonului
Intrarea Independentei
Intrarea Vulturului
Jiului
Lacramioarei
Liton Voda
Luceafarului
Magaziei
Matei Basarab
Movilei
Muncitorului
Muscatei
Oituz
Orizontului
Pacii
Palosului
Pescarilor
Petre Ispirescu
Petru Movila
Plantatiei
Podgoriilor
Poet Andrei Muresanu
Porumbarelor
Radacinii
Rovine

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Salcamilor
Salciilor
Sarmisegetusa
Scolii
Serii
Spicului
Sportului
Stefan cel Mare
Stirbei Voda
Strugurilor
Tandarei
Tigrului
Toporasilor
Traian Vuia
Turda
Venus
Vesniciei
Vulturului
Zorilor

BULIGA

Nr.crt.

Denumirea strazii

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Adormirii
Al. Odobescu II
Apolodor
Burebista
Dacia
Decebal
Fragilor
Marului
Rasaritului
Stelei
Traian
Turnu Severin
Calarasi

VLASCA

Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Denumirea strazii
1 Mai
Abatorului
Closca
Crisan
Dimitrie Cantemir
Eternitatii
Ghioceilor
Horia
Livezilor
Maramures
Matei Corvin
Mestesugarilor
Mihail Sadoveanu
Nicolae Balcescu
Panduri
Pasajului
Pescarus
Ponoarelor
Progresul
Renasterii
Teilor

Anexa 4 la regulament
Străzile din mun. Fetesti pe care este permisă circulaţia autovehiculelor
cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone
1. DN 3A (str. Depoului: Zona gara-iesire spre Slobozia)
2. DN 3B (str. Calarasi : intrare mun. Fetesti dinspre comuna Borcea- iesire spre comuna Stelnica)
3. DJ 212 ( str.Tandarei – DN3B)
4. Varianta ocolitoare (str.Promenadei, str.Jandarmeriei, str.Liliacului, str. Granelor)

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

MUNICIPIUL FETEŞTI
Str. Calarasi, nr. 595, Bl. CF3, Sc. A Etaj II - IV, Tel. (004) 0243/364410, Fax. (004) 0243/361206

Nr.16100/08.02.2021

REFERAT DE APROBARE

Infrastructura rutieră a municipiului Fetești se impune a fi exploatată, întreținută și
modernizată pentru a corespunde scopului și standardelor de exploatare.
Una din modalitățile legale de a proteja infrastructura rutieră o constituie posibilitatea
legală oferită de art. 40^1 și art 41 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu
modificările și completările ulterioare, prin care se prevede instituirea unor tarife de către
administratorul drumului, care vor constitui venituri proprii pentru proiectarea, administrarea,
exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice.
La nivelul municipiului Fetești există o infrastructură rutieră care se impune a fi protejată
prin instituirea acestor tarife în vederea încurajării circulației vehiculelor care depășesc masa de
tonaj pentru categoria de drum pe anumite tronsoane.
Procedurile legale pentru emiterea AST trebuie să aibă avizul de principiu al Poliției
Rutiere și avizul Consiliului Județean Ialomița, cerință îndeplinită de materialul întocmit de
compartimentul de resort.
De asemenea, avându-se în vedere că prezentul proiect de hotărâre vizează condițiile de
acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile municipiului
Fetești menționate în Anexa nr.3, este supus dezbaterii publice conform Legii nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere mențiunile anterioare vă supunem spre dezbatere proiectul de hotărâre
pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea autorizațiilor speciale de
transport (AST) și stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de
peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Fetești.

Primarul Municipiului Fetesti,
Laurențiu-Georgică ȘONCHERECHE

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

MUNICIPIUL FETEŞTI
Str. Calarasi, nr. 595, Bl. CF3, Sc. A Etaj II - IV, Tel. (004) 0243/364410, Fax. (004) 0243/361206

Nr. 16101/08.02.2021
APROB,
Primar,
Laurentiu SONCHERECHE

RAPORT
privind aprobarea Regulamentului
pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de „acces tonaj” privind stabilirea condițiilor de acces
a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Fetesti

-

-

-

Avand in vedere:
Prevederile art.129. alin. (1) si alin. (14) din O.U.G nr. 57/03.07.2019, privind Codul
Administrativ;
Art. 1, alin. (4) si 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;
Art. 41 din Ordonanța de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările
și completările ulterioare;
Avizul de principiu al Politiei Municipiului Fetesti privind Regulamentul pentru eliberarea
și folosirea autorizațiilor de „acces tonaj” privind stabilirea condițiilor de acces a
autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul
Fetesti, nr. 442/16.11.2020;
Avizul Consiliului Judetean Ialomita, conform Ordonantei de Guvern nr.
43/1997,sectiunea a IV-a, art. 41, alin. 22, lit. c;
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administaratia publica, republicata;
Necesitatea elaborarii si aprobarii regulamentului pentru o mai buna gestionare a traficului
rutier in municipiul Fetesti si suplimentarea veniturilor la bugetul Consiliului Local al
Municipiului Fetesti.

Propunem:
Aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de „acces tonaj”
privind stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste
3,5 tone pe străzile din municipiul Fetesti.

Mentionam ca sumele încasate pentru eliberarea autorizației de acces tonaj constiuie venit la
bugetul Consiliului local al municipiului Fetesti si se vor folosi la repararea si modernizarea
drumurilor din municipiului Fetesti.

Directia Tehnica,
Mugurel Gabriel GABOR
Compartiment Comercial,
Inchirieri, Transport local
Elena JITEA

