ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Comisiei de Siguranţa
Circulaţiei din orasul Breaza
Avand in vedere expunerea de motive nr.10316/21.07.2009 formulata de dl.Nicolae
Ferastraeru, Primarul orasului Breaza, prin care se propune elaborarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Siguranţa Circulaţiei din orasul Breaza;
Tinand seama de:
- raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, ecologie si protectia mediului din
cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget,finante, administrarea domeniului public si privat,
comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
In conformitate prevederile:
- art.128, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002, privind circulaţia pe
drumurile publice;
- Legii nr.82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;
În temeiul art.36 alin. (2) litera „c” si art. 115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art.45, alin. (1)
din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:
Art.1. Aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de
Siguranţa Circulaţiei din orasul Breaza.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează serviciile de specialitate din
cadrul Primăriei orasului Breaza.
Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica
Locala Institutiei Prefectului Prahova si membrilor Comisiei de Siguranţa Circulaţiei din orasul
Breaza.
Presedinte de sedinta,
Consilier,
Marian Gradinaru

Contrasemneaza,
Secretar oras,
Elena Moldoveanu
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REGULAMENT PRIVIND
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
COMISIEI DE SIGURANŢA CIRCULAŢIEI DIN ORASUL BREAZA
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1
Comisia de Siguranta Circulatiei este o comisie tehnicã, stabilitã prin HCL nr.60/25.06.2009.
Comisia îsi desfasoarã activitatea în concordantã cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si
regimul juridic al acesteia, actualizatã; Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, modificatã si
aprobatã prin Legea nr. 82/1998; Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice, precum si Regulamentul de aplicare privind circulatia rutierã; Legea 38/2003 privind transportul în regim
de taxi si în regim de închiriere cu regulile si normele de aplicare; Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului,
actualizatã; Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere.
Art. 2
Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã, aprobatã prin Legea nr.
82/1998, drumurile publice aflate în interiorul localitãtilor, indiferent de denumirea si încadrarea acestora,
constituie domeniul public al unitãtii administrativ teritoriale.
Încadrarea în categorii functionale a drumurilor si strãzilor, respectiv clasificarea, se face în raport cu
intensitatea traficului si functiile pe care le îndeplinesc, prin hotãrâri ale consiliului local.
Art. 3
Comisia tehnica are în vedere luarea mãsurilor necesare referitoare la:
- protectia mediului, prin reglementarea accesului temporar sau definitiv a anumitor tipuri de vehicule în
anumite zone ale localitatii, în special zonele de agrement sau spatii de locuit
- înfiintarea, intrebuintarea si modernizarea drumurilor, podurilor precum si a întregii infrastructuri apartinând
cãilor de comunicatii de interes local
Art. 4
Comisia contribuie la asigurarea întretinerii si reabilitãrii drumurilor publice, ce fac parte din domeniul public
al localitatii, instalarea semnelor de circulatie, desfãsurarea normalã a traficului rutier si pietonal, în conditiile legii.
CAPITOLUL II
Structura organizatoricã a Comisiei de Siguranta Circulatiei
Art. 5
Componenta Comisiei de Siguranta Circulatiei din orasul Breaza s-a stabilit prin Hotararea Consiliului Local
Breaza nr.60/25.06.2009.
La sedintele Comisiei pot participa invitati din partea societãtilor care executã lucrãri în domeniul sigurantei
rutiere precum si societãti care prin natura lucrãrilor afecteazã circulatia rutierã sau carosabilul tramei stradale. Pot
fi invitati lideri ai asociatiilor de transportatori reprezentative.
Art. 6
Comisia de Siguranta Circulatiei are un presedinte, un vicepresedinte (care preia atributiile presedintelui, în
absenta acestuia), precum si un secretar executiv. Vicepresedintele si secretarul executiv vor fi desemnati in cadrul
primei sedinte a comisiei.
CAPITOLUL III
Organizarea si desfãsurarea sedintelor Comisiei de Siguranta Circulatiei din orasul Breaza
Art. 7
Comisia de Siguranta Circulatiei, în cadrul activitãtii sale, colaboreazã în principal cu: Politia Rutierã,
Autoritatea Rutierã Românã – Agentia Prahova, Registrul Auto Român – Reprezentanta Prahova, Politia
Comunitarã, Biroul de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Protectia Mediului, Serviciul de Transport Public si
Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Consiliului Local Breaza.

Art. 8
Comisia de Siguranta Circulatiei îsi desfãsoarã activitatea în sedinte ordinare si extraordinare.
Activitatea se materializeazã prin luarea de hotãrâri.
Hotãrârile Comisiei vor cuprinde în mod expres procedura si persoana fizicã sau juridicã rãspunzãtoare de
aducere la îndeplinire a masurilor stabilite.
Şedintele ordinare au loc o datã pe lunã, iar cele extraordinare ori de câte ori este nevoie.
Art. 9
În activitatea sa, Comisia de Siguranta Circulatiei poate colaborara cu specialisti din cadrul altor unitãti decât
cele prevãzute la art.7.
Art. 10
Convocarea sedintelor ordinare si extraordinare se face de cãtre Presedintele Comisiei de Siguranta
Circulatiei, prin secretarul executiv.
Art. 11
Membrii Comisiei de Siguranta Circulatiei vor primi, prin grija secretarului executiv, ordinea de zi pentru
sedintã, insotita de documentele necesare, cu minim 3 zile înainte.
Proiectul ordinii de zi se întocmeste de cãtre secretarul executiv, în urma centralizãrii materialelor primite
spre studiere de cãtre Comisia de Siguranta Circulatiei, în baza acordului Presedintelui comisiei. Ordinea de zi se
aprobã de membrii comisiei în cadrul fiecãrei sedinte.
Art. 12
Comisia de Siguranta Circulatiei hotãrãste cu jumãtate + 1 din numãrul membrilor prezenti, care trebuie sã fie
de minim 2/3 din totalul membrilor numiti.
Art. 13
Deliberãrile membrilor Comisiei de Siguranta Circulatiei, precum si rezultatul acestora, se consemneazã în
Registrul de Procese Verbale care se aflã în grija secretarului executiv, iar procesele verbale se semneazã de toti
membrii prezenti si de secretar.
Art. 14
Secretarul executiv întocmeste si difuzeazã hotãrârile luate în sedintele Comisiei de Siguranta Circulatiei,
dupã ce au fost semnate de cãtre Presedintele /Vicepresedintele Comisiei.
Hotãrârile se distribuie integral tuturor membrilor Comisiei de Siguranta Circulatiei si un extras persoanelor
juridice sau fizice interesate si rãspunzãtoare de punerea în aplicare a hotãrârilor.
Art. 15
Şedintele Comisiei de Siguranta Circulatiei sunt prezidate de presedintele Comisiei, iar în lipsa acestuia de
vicepresedinte.
Art. 16
Comisia poate prezenta, la solicitarea Consiliului Local al orasului Breaza un raport asupra activitãtii
desfãsuratã pe perioada anului anterior raportului.
CAPITOLUL IV
Obiectul de activitate
Art. 17
Domeniile de activitate ale Comisiei de Siguranta Circulatiei sunt urmatoarele :
- Reglementarea circulatiei, parcãri, stationãri si opriri pe strãzi ale vehiculelor;
- Asigurarea respectarii reglementãrilor interne si internationale în transportul rutier pe raza teritorial
administrativã a orasului Breaza;
- Supravegherea respectarii reglementãrilor si instructiunilor privitoare la siguranta circulatiei, securitatea
transporturilor, protectiei mediului si calitatea serviciilor publice, în transportul rutier;
- Respectarea normelor tehnice obligatorii în activitãtile de construire, modernizare, exploatare, întretinere,
reparare si verificare tehnicã a materialului rulant si a infrastructurii rutiere;
- Elaborarea sau, dupa caz avizarea, în vederea supunerii aprobarii Consiliului Local al orasului Breaza, de
reglementãri specifice desfãsurãrii transportului rutier în conditii de securitate, siguranta circulatiei si calitatea
serviciilor;
- Contribuie la efectuarea recensãmântului circulatiei pe drumurile de pe raza orasului Breaza si face
propuneri de masuri în consecinta;

- Propune masuri pentru îmbunãtãtirea stãrii tehnice a drumurilor, în vederea dezvoltãrii unitare a
infrastructurii de drumuri de pe raza orasului Breaza;
- Avizeazã ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculelor abandonate pe domeniul public al orasului
Breaza, in conditiile legii;
- Urmãreste comportarea retelei de drumuri fatã de actiunea traficului si agentilor naturali si propune mãsuri
pentru exploatarea optimã a retelei de drumuri;
- Organizeazã, îndrumã si controleazã aplicarea semnalizãrii rutiere, potrivit normelor legale;
- Opereazã si ia mãsuri de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului Administratiei si
Internelor pentru cresterea gradului de sigurantã a circulatiei pe drumurile date în competentã;
- Sustine optimizarea traseelor mijloacelor de transport în comun, respectiv face propuneri pentru amplasarea
statiilor acestora;
- Urmãreste respectarea caietelor de sarcini si traseelor de transport ale operatorilor privati de transport ,
aprobate de Consiliul Local Breaza;
- Verificã respectarea prevederilor hotãrârii de Consiliu Local care stabileste statiile terminal autorizate pe
raza orasului Breaza, pentru operatorii de transport particulari, precum si traseele de deplasare a acestora în
interiorul localitatii;
- Asigurã, împreunã cu celelalte institutii competente la respectarea întocmai a prevederilor hotãrârii
Consiliului Local care instituie regulamentul de organizare si desfãsurare a activitãtii de transport în regim de taxi
pe raza administrativã a orasului Breaza;
- Desfãsoarã activitate de urmãrire a executiei în conditii optime si de calitate a lucrãrilor pe drumurile locale;
- Face propuneri pentru încadrarea drumurilor conform Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
juridic al drumurilor, republicatã, aprobata prin Legea nr. 82/1998;
- Face propuneri pentru programele anuale si de perspectiva pentru realizarea lucrãrilor de administrare,
întretinere, reparatii, modernizãri, investitii si dezvoltare a retelei rutiere;
- Avizeazã documentatiile tehnice pentru construirea sau modernizarea infrastructurii rutiere;
- Propune instalarea de mijloace de semnalizare rutierã, echipamente si amenajãri rutiere destinate sigurantei
circulatiei împreunã cu politia rutierã;
- Propune realizarea de amenajãri rutiere în scopul determinãrii pietonilor si conducãtorilor de vehicule sã
respecte semnificatia semnalizãrii rutiere;
- Face propuneri privind includerea unor fapte la regimul contraventiilor si stabilirea de sanctiuni;
- Elibereazã avize consultative privind realizarea lucrãrilor tehnico-edilitare care afecteazã carosabilul tramei
stradale si a zonelor de treceri pietonale.
- Avizeazã proiecte de Hotãrâri ale Consiliului Local Breaza în domeniul de activitate al comisiei.
- Urmãreste, conform normelor metodologice, conditiile de închidere sau de instituire a restrictiilor de
circulatie în vederea executãrii de lucrãri pe domeniul public.
- Avizeazã planurile de organizare a circulatiei din orasul Breaza si propune mãsuri pentru realizarea
lucrãrilor ce se impun în vederea asigurãrii fluentei în siguranta traficului.
- Stabileste reglementãri referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite
categorii de vehicule.
- Stabileste mãsuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor si piste de
biciclete;
- Avizeazã si face propuneri de buget pentru activitãtile ce privesc circulatia si siguranta rutierã;
− Avizeazã împreunã cu Politia Rutierã traseele obligatorii de deplasare a autovehiculelor care transportã mãrfuri
periculoase pe raza orasului Breaza;
Art. 18 Obiective :
Prezentul Regulament stabileste obiectivele principale care trebuie a fi îndeplinite constant, de cãtre Comisia
de Siguranta Circulatiei în cadrul activitãtii sale:
- Asigurarea unei circulatii rutiere si pietonale fluente si sigure pe raza orasului;
- Reducerea timpului cât strãzile sunt supuse restrictiilor sau închiderii circulatiei;
- Impunerea mãsurilor de sigurantã a circulatiei pe timpul executãrii lucrãrilor în zona drumului public;
- Respectarea legislatiei în vigoare la construirea , repararea si întretinerea lucrãrilor edilitare;
- Semaforizarea unor intersectii si treceri pietonale;
- Îmbunãtãtirea si modernizarea dispozitivelor de semnalizare rutiere;

- Aplicarea mãsurilor ecologice privind diminuarea poluãrii ce rezultã din traficul rutier;
CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE
Art.19
Aplicarea prevederilor prezentului Regulament de Organizare si Functionare este obligatoriu, în vederea
asigurarii bunei desfasurari a activitatii comisiei.
Prezentul regulament de Organizare si Functionare a Comisiei de Siguranta Circulatiei poate fi modificat sau
completat în conformitate cu legislatia în vigoare.
Art. 20
Prezentul Regulement a fost avizat de Comisia de Siguranta Circulatiei, conform procesului-verbal
nr.10.830/29.07.2009.
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