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 RAPORT DE SPECIALITATE  
privind respingerea proiectului de hotărâre inițiat de consilierii locali pentru restricționarea circulației 

autovehiculelor în centrul orașului pe timp de weekend 
 
 
 
 

Analizând Expunerea de motive nr. 96/2022 și Proiectul de hotarâre prin care 
consilieri localii, propun executivului următoarele: 

- Primăria Municipiului Craiova și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova vor întreprinde demersurile necesare pentru 
restricționarea accesului autovehiculelor, la fiecare sfârșit de săptămână, în cursul lunii 
august, începând de vineri ora 19:00 până duminică ora 23:00 pe: 
a) str. Popa Șapcă; 
b) str. A.I. Cuza, tronsonul cuprins între intersecția cu str. Unirii și intersecția cu str. 

Romul; 
c) str. Unirii, tronsonul cuprins între intersecția cu str. Mihail Viteazu și intersecția cu 

str. A.I. Cuza. 
 Autoritățile locale (deliberativă și executivă), exercită competențe partajate în ceea 

ce privește infrastructura rutieră, reglementările fiind statuate prin următoarele acte 
normative: Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanţa nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor și Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ. 

 Restricționare totală sau parțială vizează acele interdicții de desfășurare a traficului 
rutier pe anumite sectoare de drum în caz temeinic motivate. 

 Legiuitorul exemplifică motive temeinice după cum urmează: executarea unor 
lucrări, remedierea degradărilor sau distrugerilor, efectuarea comertului ambulant sau a 
competițiilor sportive, pentru toate acestea impunându-se avizul poliției rutiere. 

Pin Hotărârea Consiliului Local nr. 412/2017 a fost aprobat Planul de Mobilitate 
Urbană Durabilă pentru polul de Creştere Craiova, act administrative cu caracter 
normativ, ce reprezintă instrumentul de planificare strategică prin care sunt corelate 
nevoile de mobilitate și transport al persoanelor, bunurilor și marfurilor. 



Acesta urmăreşte o abordare integrată cu un nivel înalt de cooperare, coordonare şi 
consultare între diferitele niveluri de guvernare şi între autorităţile responsabile şi are ca 
scop crearea unui sistem de transport, care să răspundă  obiectivelor ce se apreciază a fi 
încălcate, respectiv:   

1. accesibilitate - asigurarea că tuturor cetăţenilor le sunt oferite opţiuni de 
transport care să le permită accesul la destinaţiile şi serviciile esenţiale; 

2. siguranţă şi securitate - îmbunătăţirea siguranţei şi a securităţii; 
3. mediu - reducerea poluării aerului şi a poluării fonice, reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră şi a consumului de energie; 
4. eficienţă economică - sporirea eficienţei şi rentabilitatea transportului de 

persoane şi bunuri; 
5. calitatea mediului urban - contribuţia la creşterea atractivităţii şi calităţii 

mediului şi peisajului urban, în folosul cetăţenilor, al economiei şi al societăţii în 
ansamblu. 

Mențiunea ce se impune a fi făcută este aceea că au fost demarate studii de trafic 
pentru zona ce se propune a fi restricționată, concuziile simulării de trafic indicând faptul 
inoportunității propunerii de restricționare. Astfel se constată o creștere semnaficativă de 
trafic pe Calea București, str. Arieș și str. Mihail Kogălniceanu, acest lucru ducând astfel 
la consecința strangulării circulației pe artele principale. 

În susținerea acestei mențiuni atașăm la prezentul raport simulările efectuate prin 
programul PTV Visium, software ce este proiectat pentru utilizarea în analizarea și 
proiectarea sistemului de transport pentru muncipiul Craiova care conține, o interfață GIS 
utilă în modelarea spațială a infrastructurii de transport precum și zonificarea teritoriului 
în raport cu principalele activități în spațiul analizat permițând conectarea cu modulul de 
microsimulare a traficului, putându-se realiza, în acest fel, modele de transport integrate. 

Pentru adoptarea unui act administrativ de autoritate, legea impune îndeplinirea 
cumulativă a două condiții și anume oportunitatea și legalitatea. 

Fundamentarea inițiativei privind restricționarea circulației autovehiculelor în 
centrul orașului pe timp de weekend, prezintă anumite deficiențe și, prin urmare, nu poate 
fi promovat un act administrativ cu caracter normativ fără existența oportunității și 
legalității. 

Dezvoltând asupra acestor două condiții cumulative și dat fiind faptul că 
oportunitatea este definită ca drept de apreciere de care se bucură administrația publică în 
activitatea de organizare a executării și de executare în concret a legilor, se urmărește 
asigurarea concordanței între normele juridice și necesitățile în continuă transformare ale 
societății. 

Principiul legalității este un principiu de bază al regimului juridic al actelor 
administrative, având o consacrare constituțională (art. 21 și art 52 din Constituția 
României, revizuită) şi un suport legal (art. 7 al Legii nr 544/2004 a contenciosului 
administrativ, etc), precum și art. 6 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Această condiție de valabilitate a actului administrativ presupune conformitatea 
conţinului său cu ipoteza, dispoziția şi sancţiunea normelor juridice.  



 Astfel, pentru a fi valabil un act administrativ, trebuie să fie conform atât legii, cât 
şi actelor administrative normative cu forță juridică superioară. 

 Nu în ultimul rând precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 7, 
din O.U.G. nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, „orice măsură de restricţie a circulaţiei pe 
drumurile publice se dispune de către administratorul drumului numai cu avizul poliţiei 
rutiere”.  

În raport cu cele expuse inițiativa ce face obiectul expunerii de motive înregistrată 
sub nr. 96/2022, a grupului de consilieri semnatari, nu îndeplinește condiții de 
admisibilitate. 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2), lit. d, coroborat cu alin. 7, lit. n, art. 
139 alin. 1, art. 154 alin 1 și art 196 alin 1, lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, propunem: 

- respingerea proiectului de hotărare pentru restricționarea circulației 
autovehiculelor în centrul orașului pe timp de weekend. 

 
Viceprimar, 
Aurelia Filip 

 
 

Director Executiv, Director Executiv Adj., 
Delia Ciucă Alin Glăvan 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Data: Data: 
Semnătura: Semnătura: 
 
 

 

Şef Serviciu, Întocmit, 
Claudiu Iancu expert Mirela Stănescu 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data: Data: 
Semnătura: Semnătura: 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 130800/21.07.2022 

 

 

RAPORT  

 

 Având in vedere: 
 Expunerea de motive nr. 96CL/2022;  
 Raportul nr. 129807/20.07.2022 al Direcţiei Servicii Publice, Serviciul Administrare  

şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei privind respingerea proiectului de 
hotărâre inițiat de consilierii locali pentru restricționarea circulației autovehiculelor în centrul orașului 
pe timp de weekend; 

 În temeiul prevederile art. 129 alin.(2), lit. d, coroborat cu alin. 7, lit. n, art. 139 alin.  
1, art. 154 alin 1 și art 196 alin 1, lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  - Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic 
 

AVIZAM FAVORABIL 

 

propunerea Serviciului Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa 
Circulaţiei, Direcţia Servicii Publice privind respingerea proiectului de hotărare pentru 
restricționarea circulației autovehiculelor în centrul orașului pe timp de weekend. 

 

 
 
      Director Executiv,                                        Intocmit, 

             Ovidiu Mischianu                      cons. jur. Olga Georgescu 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea        Îmi asum  responsabilitatea privind                       
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                 legalitatea actului administrativ                                   
                            Semnatura:                                                                                                            Semnatura:   
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