
ROMANIA
JUDETUL TIMI$

CONSILruL LOCAL AL MUNICIPruLUI LUGOJ

HOTARAREA
privind aprobarea Regulamentului de organuare;i desfiqurare a traficului greu in

unitatea administrativ - teritoriall Municipiul Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
AvAnd in vedere referatul nr. 46.978 din 12.05.2022 al Primarului Municipiului Lugoj-

iniliator al Proiectului de hotdrdre;

lindnd cont de Proiectul de hotdr6re nr. 230 din 16.05.2022 privind aprobarea
Regulamentului de organizare gi desfrqurare a traficului greu in unitatea administrativ -
teritorial5 Municipiul Lugoj ;

Avdnd in vedere raportul de specialitate nr. 49.763 din 23.05.2022 intocmit de Direcfia
venituri - Compartiment autorizare servicii transport local;

Ludnd in considerare avizul nr. 74 din 27 .06.2022 al Comisiei amenajarca teritoriului,
administrarea patrimoniului, urbanism, servicii publice, protecfia mediului si a celorlalte
Comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Lugoj;

Avdnd in vedere Anunlul nr. 48.638 din 18.05.2022 pentru promovarea proiectului de

hot[rdre privind aprobarea Regulamentului de organizare gi desfbgurare a traficului greu in
unitatea administrativ - teritorial[ Municipiul Lugoj, publicat conform prevederilor Legii nr.
5212003 privind transparenla decizionalS in administralia public6, republicat[ gi modificatd;

Jindnd cont de Regulamentul de aplicare a Ordonanlei de urgen{d a Guvernului nr.
19512002 privind circulafia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 139112006, cu
modificdrile qi completirile ulterioare;

Ludnd in considerare O.U.G. nr. 19512002 privind circula{ia pe drumurile publice,
republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

In conformitate cu prevederile O.G. nr. 212001privind regimul juridic al contravenliilor,
cu modific[rile qi complet[rile ulterioare;

findnd cont de prevederile O.G. nr. 4311997 privind regimul drumurilor, republicat[, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;

in conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. m);i art. 136 din Ordonanfa de

Urgenfd nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modific6rile gi completlrile ulterioare;
In temeiul art. 139 alin. (l) gi art. 243 alin. (l) lit. a) din Ordonan{a de Urgenf[ nr.

57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HorAnAgrE:
Art.l. - Se aprobd Regulamentul de organizare si desfE5urare a trafic'ului greu in

unitatea aclministrativ - teritorialS Municipiul l-ugoj. anexi la prezenta hotdrdre.
Art.2. - La data intrdrii in vigoare a prezentei hotarAri isi inceteaza aplicabilitatea

Hotf,rArea Consiliului l-ocal nr. I65 din 30.06.2005 privind aprotrarea RegulanrentLrlui de

oruanizare gi desti;urare a traficLrlLri greu qi de avizare a parc6rii autovehiculelor care
ef'ectueazd transport de n-rarfb qi persoane in rnunicipiul Lugoj, cu rnodil'icirrile ulterioare.



Art.3. - indeplinirea prevederilor prezentei hot[rdri se incredin{eazd Biroului autorizare
activitdli comerciale - Compartiment autorizare servicii transport local.

Art.4. - Prezenta hot[rdre se comunicd:
- Institufiei' Prefectului, Jude]ul Timig;
- Primarului Municipiului Lugoj;
- Direcfiei administralie publicd local6;
- Direcliei tehnice;
-Comparti mentului autorizar e servi ci i tran sport local ;

- Celor interesali, prin publicare gi afigare;
- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

CONTRAS AZA
SECRETARUL GENERAL AL LINICIPIULUI

Nr. 252 din27.06.2022
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1 Total consilieri locali l8
2" Total consilieri prezenti t6

Num6r voturi pentru l6
4. Numdr voturi impotrivl
5. Abtineri
6. Atloptarea hot5rArii s-a {hcut cu majoritate sirnpli
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