ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 43 din 22 iulie 2013
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi modificarea
componenţei Comisiei privind avizarea reglementărilor locale privind circulaţia pe
drumurile publice din comuna Dudeştii Noi
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 7 alin. (2) din Codul civil;
c) art. 14 şi 16 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport
public local, cu modificările şi completările ulterioare;
d) Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările
şi completările ulterioare;
e) Hotărârii Consiliului Local nr. 61/2010 privind constituirea unei comisii privind
avizarea reglementărilor locale privind circulaţia pe drumurile publice din comuna Dudeştii
Noi;
f) art. 36 alin. (2) lit. c) şi d) şi ale alin. (6) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
luând act de:
a)
referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa
de iniţiator, înregistrat sub nr. 2914/2013, calitate acordată de prevederile art. 33 din
legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b)
raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,
înregistrat sub nr. 2930/2013;
c)
raportul comisiilor de specialitate JUREX, AGRUM ale Consiliului local,
în temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi a celor ale art. 115, alin. (1), lit. b) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI, în şedinţă ordinară, adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se modifică componenţa Comisiei privind studierea reglementărilor şi
avizarea documentelor privind circulaţia autovehiculelor şi a pietonilor în comuna
Dudeştii Noi, după cum urmează:
a) Preşedinte – viceprimarul comunei – Ion GOŞA;
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b) Secretar – arhitectul şef al comunei – Vladimir-Traian PANICI;
c) Membru – consilier local – Bogdan-Grigore RIŞCO;
d) Membru – şeful Postului de Poliţie Dudeştii Noi – agent Marius BÂRSAN;
e) Membru – consilier local – Rodica CONDEESCU.
Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei privind
avizarea reglementărilor locale privind circulaţia pe drumurile publice din comuna
Dudeştii Noi conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică în
mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii Noi, celor în
cauză şi prefectului judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la
sediul Primăriei şi prin publicare pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion GOŞA

Contrasemnează:
SECRETAR,
Nicolae GEHL

L.S. ________________________
F2/A0
AAN/AAN
Ex.3

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI
Total consilieri locali în funcţie: 11 Total consilieri locali prezenţi: 11
Voturi „PENTRU”: 11, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abţineri: ____
Nr.
crt.

OPERAŢIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

0

1

2

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura
3

1
Adoptarea hotărârii
/ /2012
1+4
2
Comunicarea către prefectul județului )
/ /2012
2+3+5
3
Aducerea la cunoștință publică
)
/ /2012
3
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual )
/ /2012
3
5
Hotărârea devine obligatorie și produce efecte )
/ /2012
Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare:
1)
art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local
primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”;
2)
art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5
zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
3)
art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la
cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.”
4)
Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: …
b) prefectului judeţului.”
5)
Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin
grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.”
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Anexa
la Hotărârea Consiliului Local
nr. __ din 22 iulie 2013

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare al Comisiei privind avizarea reglementărilor locale
privind circulaţia pe drumurile publice din comuna Dudeştii Noi
Capitolul 1.
GENERALITĂŢI
Art. 1. - Comisia privind avizarea reglementărilor locale privind circulaţia pe
drumurile publice din comuna Dudeştii Noi, denumită în continuare „Comisia”, este o
comisie de specialitate, care desfăşoară activităţi specifice calităţii de administrator al
drumurilor publice din comuna Dudeştii Noi.
Art. 2. - Comisia este alcătuită din specialişti în domeniul siguranţei circulaţiei,
funcţionari publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Dudeştii Noi, aleşi
locali.
Capitolul 2.
OBIECT DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢII
Art. 3. - Comisia analizează documentaţiile depuse în vederea emiterii acordului
administratorului drumului şi după caz, acordarea sau neacordarea avizului solicitat.
Art. 4. - Comisia analizează, condiţionează şi instituie reglementări privind
desfăşurarea traficului rutier şi pietonal pe raza administrativ – teritorială a comunei
Dudeştii Noi precum:
a) instituirea de restricţii şi interdicţii referitoare la traficul rutier şi pietonal;
b) stabilirea zonelor unde este parcarea este permisă sau interzisă;
c) avizarea instalării mijloacelor de semnalizare rutieră, echipamentelor destinate
siguranţei circulaţiei;
d) stabilirea drumurilor publice unde circulaţia se desfăşoară pe un singur sens;
e) avizarea reglementărilor referitoare la regimul de acces, de circulaţie, staţionare
şi parcare pentru diferite categorii de vehicule;
f) avizarea modului de amenajare a intersecţiilor;
g) stabilirea măsurilor care să ducă la eliminarea locurilor periculoase, la
îmbunătăţirea siguranţei şi fluenţei rutiere pe drumurile publice;
h) avizarea măsurilor de înfiinţare – desfiinţare a plantaţiilor rutiere în conformitate
cu normativele în vigoare, cu volumul traficului actual şi de perspectivă;
i) avizarea instalarii sensurilor giratorii;
j) avizarea modului de iluminare a sensurilor giratorii;
k) analizarea şi hotărârea cu privire la modificarea temporară a traseelor şi staţiilor
pentru mijloacele de transport în comun, ca urmare a executării unor lucrări la
infrastructura rutieră.
Capitolul 3.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII COMISIEI
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Art. 5. - (1) Comisia se întruneşte la convocarea preşedintelui Comisiei în şedinţă
ordinară, de regulă, trimestrial, ziua şi ora de desfăşurare fiind comunicată membrilor
comisiei prin grija secretarului comisiei, prin orice mijloc de comunicare legal.
(2) Comisia se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la solicitarea primarului
comunei sau a preşedintelui Comisiei.
Art. 6. - Comisia este statutară şi şedinţa se poate desfăşura legal dacă participă
jumătate plus unul din membrii comisiei. În cazul în care nu se asigură această
majoritate sedinţa Comisiei se amână.
Art. 7. - Hotărârile Comisiei se iau prin vot individual, pentru promovarea unei
hotărâri a comisiei este necesară o majoritate simplă a voturilor exprimate de cei
prezenţi, dar nu fără votul favorabil al reprezentantului Postului de Poliţie Dudeştii Noi.
Capitolul 4.
ATRIBUŢIILE SECRETARULUI COMISIEI
Art. 8. - Lucrările şedinţei se consemnează prin grija secretarului Comisiei într-un
proces verbal, semnat după încheierea şedinţei, de către secretarul Comisiei şi de către
preşedintele acesteia, care va fi tansmis în copie, la cerere, fiecărui membru al
Comisiei.
Art. 9. - Secretarul Comisiei are obligaţia de a întocmi şi păstra un registru cu
numărul şi data fiecărui proces verbal încheiat.
Art. 10. - Secretarul Comisiei întocmeşte şi ţine evidenţa corespondenţei cu
membrii Comisiei, cât şi corespondenţa cu terţe persoane, care solicită avizarea unor
documentaţii sau cereri.
Art. 11. - De asemenea, secretarul Comisiei va avea obligaţia de a urmări modul
de îndeplinire a hotărârilor Comisiei, de către cei mandataţi cu îndeplinirea acestora şi
va prezenta în următoarea şedinţă un raport cu privire la acest fapt.
Art. 12. - Preşedintele coordonează activitatea Comisiei, respectiv cadru legal şi
stabileşte sarcinile pentru ceilalţi membri ai Comisiei.
Capitolul 5.
DISPOZIŢII FINALE
Art. 13. - Calitatea de membru al Comisiei se poate revoca la propunerea
preşedintelui Comisiei, cu aprobarea Cosiliului local al comunei Dudeştii Noi, în
următoarele cazuri:
a) la cerere, pentru oricare dintre membrii săi;
b) pierderea calităţii în virtutea căreia a fost numit membru al Comisiei;
c) nerespectarea prezentului Regulament;
d) absenţe nemotivate repetate de la şedinţele Comisiei.
Art. 14. - Prezentul Regulament se completează cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice,
cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997,
republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare.
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