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 REGULAMENTUL  DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI PENTRU SIGURANȚA  
CIRCULAȚIEI DIN ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI 

    
CAPITOLUL I  
Dispoziții generale  
Art.1.(1)Comisia pentru Siguranța Circulației este o comisie tehnică numită prin dispoziția Primarului Orașului  
Șimleu Silvaniei.  
    (2)Comisia pentru Siguranța Circulației reglementează, controlează și monitorizează activitatea de 
sistematizare a circulației pe drumurile publice administrate de Consiliul Local al orașului Șimleu Silvaniei, 
definind condițiile și modalitățile care trebuie îndeplinite pentru asigurarea desfășurării fluente și în siguranță 
a circulației rutiere, apărarea vieții și integrității corporale, a sănătății persoanelor, proprietății publice și 
private, protecția mediului înconjurător, precum și a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor în acest 
domeniu. 
          (3) Actele normative care stau la baza activității Comisiei pentru Siguranța Circulației sunt următoarele: 
        -OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 
          -HG nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
           -Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare 
      -Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările și 
completările ulterioare 
           -OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
     -Legea nr.213/1998 privind proprietatea publicã și regimul juridic al acesteia, cu modificările și 
completările ulterioare 
         -Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 
          -Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții  
     -Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 
aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și 
completările ulterioare 
          -OUG nr.195/2005 privind protecția mediului  
         -Ordinul comun al M.I. și M.T. nr.1112/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile 
de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona 
drumului public şi/sau pentru protejarea drumului 
      -alte acte normative în domeniu emise de Parlament, Guvernul României, autoritățile administrației 
publice centrale 
          -alte acte normative emise de Consiliul Local și  Primarul orașului Șimleu Silvaniei. 
Art.2.(1)Potrivit Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,  drumurile publice aflate în interiorul localităților, indiferent de denumirea și încadrarea 
acestora, constituie domeniul public al unității administrativ teritoriale.  
          (2)Încadrarea în categorii funcționale a drumurilor și străzilor, respectiv clasificarea, se face în raport cu 
intensitatea traficului și funcțiile pe care le îndeplinesc, prin hotărâri ale Consiliului local.  
         (3)Prezentul regulament instituie obligația comisiei de a sprijini serviciile publice subordonate Consiliului 
Local care au ca sarcină reglementarea situației vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 



aparținând domeniului public sau privat al orașului. 
Art.3.Comisia  pentru Siguranța Circulației are în vedere luarea măsurilor necesare referitoare la:  
  -protecția mediului, prin reglementarea accesului temporar sau definitiv a anumitor tipuri de vehicule 
în anumite zone ale localității, în special în zonele de recreere și agrement sau spații de locuit  
  -înființarea, utilizarea și modernizarea drumurilor, podurilor precum și a întregii infrastructuri 
aparținând căilor de comunicații de interes local 
     -amplasarea, instalarea, întreținerea și desființarea de indicatoare rutiere și a altor mijloace de 
semnalizare rutieră. 
Art.4.Comisia pentru Siguranța Circulației contribuie la asigurarea întreținerii și reabilitării drumurilor publice 
ce fac parte din domeniul public al orașului, amplasarea/instalarea/desființarea mijloacelor de semnalizare 
rutieră,  desfășurarea normală a traficului rutier și pietonal, în condițiile legii.    
CAPITOLUL II  
Structura organizatorică a Comisiei  pentru Siguranța Circulației  
Art.5.(1)Componența Comisiei pentru Siguranța Circulației în Orașul Șimleu Silvaniei se stabilește prin 
dispoziție a Primarului orașului Șimleu Silvaniei. 
       (2)La ședințele Comisiei pot participa invitați din partea operatorilor economici care execută lucrări în 
domeniul siguranței rutiere precum și operatori economici care prin natura lucrărilor pe care le execută 
afectează circulația rutieră sau carosabilul tramei stradale.   
     (3)Comisia pentru Siguranța Circulației este compusă din 3 – 7 membri și are un președinte, un 
vicepreședinte (care preia atribuțiile  președintelui, în absența acestuia), precum și un secretar. 
     (4)Secretarul comisiei  nu este membru al comisiei, nu are drept de vot și efectuează lucrările de 
secretariat ale comisiei.   
CAPITOLUL III  
Obiective 
Art.6.Prezentul Regulament stabilește obiectivele principale care trebuie să fie îndeplinite de către Comisia  
pentru Siguranța Circulației în cadrul activității sale, după cum urmează:  
  -asigurarea unei circulații rutiere și pietonale fluente și sigure pe raza orașului 
          -amplasarea, instalarea și întreținerea  de indicatoare rutiere și a altor mijloace de semnalizare rutieră, 
precum și desființarea acestora 
  -reducerea timpului cât străzile sunt supuse restricțiilor sau închiderii circulației  
  -impunerea măsurilor de siguranță a circulației pe timpul executării lucrărilor în zona drumului public  
  -respectarea legislației în vigoare referitoare la construirea, repararea și întreținerea lucrărilor edilitare  
  -protejarea monumentelor și locurilor istorice din oraș împotriva efectelor noxelor provocate de 
circulația rutieră  
  -semaforizarea unor intersecții și treceri pietonale  
  -îmbunătățirea și modernizarea dispozitivelor de semnalizare rutieră  
  -aplicarea măsurilor ecologice privind diminuarea poluării ce rezultă din traficul rutier  
  -aplicarea de măsuri ce derivă din obligațiile asumate de oraș ca parte în diferite programe europene. 
CAPITOLUL IV  
Obiectul de activitate, atribuțiile și competențele Comisiei pentru Siguranța Circulației.   
Art.7.Comisia pentru Siguranța Circulației în Orașul Șimleu Silvaniei are competența de a analiza, stabili și 
aproba măsuri privind reglementarea circulației, oprirea, staționarea și parcarea vehiculelor, după cum 
urmează: 

 studiile întocmite privind circulația generală în oraș 
 intersecțiile ce urmează a fi semaforizate 
 intersecțiile în care se vor amenaja noduri de girație 



 proiectele de parcări  
 montarea și demontarea indicatoarelor rutiere, aplicarea sau desființarea marcajelor rutiere 
 stabilirea de noi reglementări privind circulația rutieră: străzi cu sens unic, treceri pietonale, zone 

rezidențiale, trasee speciale pentru traversarea sau ocolirea centrului orașului, priorități de trecere, 
limitarea vitezei de deplasare, limitarea tonajului, stabilirea programului de aprovizionare în zonele 
restricționate, interdicții de oprire, staționare, parcare, executarea de lucrări de reabilitare a 
infrastructurii rutiere și tehnico-edilitare 

 traseele, amplasarea și numărul stațiilor mijloacelor de transport în comun și cele pentru 
transportul interurban 

 alte măsuri ce vizează modificări temporare ale reglementărilor de circulație 
 orice fel de lucrări pe drumurile publice sau în imediata lor vecinătate 
 orice alte măsuri privind circulația pe drumurile publice care cad în responsabilitatea comisiei.  

Art.8.Domeniile de activitate și principalele atribuții ale Comisiei pentru Siguranța Circulației în Orașul Șimleu 
Silvaniei sunt următoarele:  
 -stabilirea reglementărilor referitoare la regimul de acces și circulație, staționare, oprire și parcare 
pentru diferite categorii de vehicule, precum și a reglementărilor referitoare la circulația pietonilor   
  -supravegherea respectării reglementărilor și instrucțiilor privitoare la siguranța circulației, securitatea  
transporturilor, protecției mediului și calitatea serviciilor publice în transportul rutier  
         -avizarea planurilor de organizare a circulației în Orașul Șimleu Silvaniei  și propunerea de măsuri 
pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluenței și siguranței traficului, precum şi a 
reducerii nivelurilor de emisii poluante 
         -stabilirea și aprobarea măsurilor pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare 
rutieră şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei, conform standardelor în vigoare 
     -stabilirea și aprobarea amplasării/instalării/desființării de indicatoare rutiere și de alte mijloace de 
semnalizare rutieră 
       -stabilirea și aprobarea locurilor de aplicare a marcajelor pe drumurile publice, precum și aprobarea 
desființării acestora 
       -stabilirea și aprobarea măsurilor pentru semnalizarea corespunzătoare a oricărui obstacol aflat pe 
partea carosabilă, care stânjeneşte sau pune în pericol siguranţa circulaţiei, şi luarea tuturor măsurilor de 
înlăturare a acestuia 
      -stabilirea și aprobarea măsurilor pentru realizarea de amenajări rutiere destinate circulaţiei pietonilor, 
bicicliştilor, vehiculelor cu tracţiune animală şi calmării traficului, semnalizate corespunzător, în apropierea 
unităţilor de învăţământ, Pieței agroalimentare și industriale, Spitalului Orășenesc ”Prof. Dr. Ioan Pușcaș”, 
precum şi în zonele cu risc sporit de accidente 
       -stabilirea și aprobarea măsurilor pentru amenajarea de trotuare, drumuri laterale, căi de acces către 
aceste drumuri, pentru circulația pietonilor, vehiculelor cu tracțiune animală, tractoarelor, precum şi locuri de 
traversare a drumurilor publice destinate circulaţiei animalelor şi vehiculelor, semnalizate corespunzător 
       -asigurarea respectării normelor tehnice obligatorii în activitățile de construire, modernizare, exploatare, 
întreținere, reparare și verificare tehnică a materialului rulant și a infrastructurii rutiere  
    -stabilirea și aprobarea măsurilor pentru ridicarea şi depozitarea, în spaţii special amenajate, a 
autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de 
vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau părăsite pe domeniul public 
        -stabilirea și aprobarea de noi reglementări privind circulația rutieră și instituirea restricțiilor cu caracter 
permanent sau temporar având ca obiect: străzi cu sens unic, treceri pietonale, zone rezidențiale, trasee 
speciale pentru traversarea sau ocolirea centrului orașului, priorități de trecere, limitarea vitezei de deplasare, 
zone de parcare, zone de staționare, limitarea tonajului, stabilirea programului de aprovizionare în zonele 



restricționate, executarea de lucrări de reabilitare a drumurilor sau tehnico-edilitare, oprirea, staționarea și 
parcarea vehiculelor 
        -stabilirea și aprobarea măsurilor pentru interzicerea circulației autovehiculelor de mare tonaj în anumite 
zone din oraș, în scopul limitării poluării mediului ambiant și a protecției monumentelor istorice 
        -avizarea traseelor obligatorii de deplasare a autovehiculelor care transportă mărfuri periculoase pe raza  
orașului Șimleu Silvaniei  
     -stabilirea și aprobarea traseelor, amplasarea și numărul stațiilor mijloacelor de transport în comun și a 
celor pentru transportul interurban 
        -asigurarea  respectării prevederilor hotărârii Consiliului Local care prevede regulamentul de organizare 
și desfășurare a activității de transport în regim de taxi pe raza administrativă a orașului Șimleu Silvaniei 
       -urmărirea executării lucrărilor de extinderi, înlocuiri de rețele, inclusiv a branșamentelor la rețelele de 
apă, canalizare, gaze, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu care afectează circulația rutieră 
       -propunerea de măsuri pentru îmbunătățirea stării tehnice a drumurilor, în vederea dezvoltării unitare a 
infrastructurii rutiere de pe raza orașului Șimleu Silvaniei  
        -stabilirea și aprobarea măsurilor pentru creșterea gradului de siguranță a circulației pe drumurile aflate 
în competența de administrare a autorităților locale  
        -urmărirea comportării rețelei de drumuri față de acțiunea traficului și agenților naturali și propunerea de  
măsuri pentru exploatarea optimă a rețelei de drumuri  
      -urmărirea comportării în timp a dispozitivelor și materialelor întrebuințate în sistemul de semnalizare 
rutieră 
      -propunerea încadrării în categorii funcționale și clasificarea drumurilor de interes local conform OG 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
           -întocmirea programelor  anuale pentru perfecționarea mijloacelor de semnalizare rutieră 
          -luarea măsurilor pentru popularizarea regulilor de circulaţie în rândul tuturor persoanelor care folosesc 
drumurile publice.  
CAPITOLUL V 
Organizarea și desfășurarea ședințelor Comisiei  pentru Siguranța Circulației    
Art.9.Comisia pentru  Siguranța Circulației, în cadrul activității sale colaborează în principal cu: Poliția Locală, 
Poliția Rutieră, Autoritatea Rutieră Română – Agenția Sălaj, Registrul Auto Român – Reprezentanța Sălaj,  
structuri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Șimleu Silvaniei: Administratorul public, 
Serviciul urbanism, Biroul administrativ-gospodăresc, administrarea pieței, Compartimentul control comercial, 
transport public local. 
Art.10.(1) Comisia este legal constituită în momentul în care sunt prezenți jumătate plus unul din numărul 
total de membri. 
 (2) Comisia pentru Siguranța Circulației își desfășoară activitatea în ședinte ordinare și extraordinare.  
 (3) Activitatea Comisiei pentru Siguranța Circulației se materializeazã prin adoptarea de hotărâri, care 
se iau cu votul a jumătate plus unul din numărul membrilor prezenți. 
     (4) Hotărârile Comisiei vor cuprinde în mod expres procedura și persoana fizică sau juridică 
răspunzătoare de aducerea la îndeplinire a prevederilor adoptate.  
           (5) Şedințele ordinare au loc o dată pe lună, iar cele extraordinare ori de câte ori este nevoie. 
 (6) Convocarea Comisiei se face de către președinte,  prin grija secretarului comisiei. 
Art.11.În activitatea sa, Comisia  pentru  Siguranța Circulației poate colabora cu specialiști din cadrul altor 
unități decât cele prevăzute la art.8.  
Art.12.(1) Membrii Comisiei pentru Siguranța Circulației vor primi, prin grija secretarului, ordinea de zi pentru 
ședință, însoțită de documentele necesare. 
  (2) Proiectul ordinii de zi se întocmește de cãtre secretarul comisiei, în urma centralizării materialelor 
primite spre dezbatere de către Comisia pentru Siguranța Circulației, în baza acordului Președintelui 



comisiei.Ordinea de zi se aprobă de membrii comisiei în cadrul fiecărei ședințe.  
Art.13.Deliberările membrilor Comisiei pentru Siguranța Circulației, precum și rezultatul acestora, se 
consemneazã în Registrul de Procese-Verbale care se află în grija secretarului comisiei, iar procesele 
verbale se semneazã de toți membrii prezenți și de secretar.  
Art.14.(1) Secretarul comisiei întocmește și difuzează hotărârile luate în ședintele Comisiei  pentru  Siguranța 
Circulației, dupã ce au fost semnate de către Președintele/Vicepreședintele Comisiei.  
  (2) Hotărârile se distribuie integral tuturor membrilor Comisiei  pentru Siguranța Circulației și un extras 
persoanelor juridice sau fizice interesate și celor răspunzătoare de punerea în aplicare a hotărârilor.  
Art.15.Şedințele Comisiei pentru Siguranța Circulației sunt prezidate de președintele Comisiei, iar în lipsa 
acestuia de vicepreședinte.  
Art.16.Comisia poate prezenta, la solicitarea Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei un raport asupra 
activității desfășurate pe perioada anului anterior raportului.  
CAPITOLUL VI  
DISPOZIŢII FINALE   
Art.17.(1)Aplicarea prevederilor prezentului Regulament de Organizare și Funcționare este obligatoriu, în 
vederea asigurării bunei desfășurări a activității comisiei.  
          (2)Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a Comisiei pentru Siguranța Circulației poate fi 
modificat sau completat în conformitate cu legislația în vigoare.  
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