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Aducem la cunoştinţa publicului

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind decongestionarea traficului și reducerea poluării

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii
pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6.
În termen de 10 zile calendaristice de la afişare (începând cu data de
25.06.2018), cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel
Mare şi Sfânt 11, Iaşi, 700064.
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise şi
Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul - ghişeul 6,
luni, marti, miercuri şi vineri între orele 8.30-16.30 si joi între orele 8.30-18.30
sau pe email informatii@primaria-iasi.ro .

Tehnoredactat
cons. Luminita NEAGU
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind decongestionarea traficului și reducerea poluării
Consiliul Local al Municipiului Iași
Având în vedere:
 inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
 referatul de specialitate întocmit de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare;
 prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și
completările ulterioare.
În baza prevederilor art. 36, alin. 1, lit. b, din Legea Administrației Publice Locale nr.
215/2001, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se completează Regulamentul privind organizarea circulației rutiere în Municipiul Iași cu
următorul articol:
„Se interzice circulația:
 vehiculelor școală conduse de altcineva în afară de instructor (instructorii auto pot săși desfășoare orele în acest interval pe drumuri secundare, parcări etc.)
 mașinilor de aprovizionare;
 vehiculelor grele, utilajelor de construcții, camioane, remorci și semiremorci.
în intervalul orar 7.00 - 9.00 și 15.30 - 18.00, pe principalele artere din Municipiul Iași:
 calea Chișinăului
 bd. Tudor Vladimirescu
 șos. Nicolina
 str. Palat
 str. Anastasie Panu
 str. Elena Doamna
 str. Cerna
 bd. Poitiers
 str. Bucium
 bd. Socola
 bd. Independenței
 bd. Carol I
 str. Păcurari
 șos. Păcurari.”
Art. 2: Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Iași în vederea semnării acordului de
parteneriat.
Art. 3: Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarului Municipiului Iași prin
aparatul de specialitate.
Art. 4: Hotărârea intră în vigoare conform art. 49, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată.
Art. 5: Prezenta hotărâre se va comunica: Instituției Prefectului - județul Iași; Primarului Municipiului
Iași; Serviciilor Direcției Juridice și Direcției Tehnice și Generale din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Municipiului Iași; Poliției Locale Iași.
RAPORT DE SPECIALITATE
Mașinile școală se deplasează în ritmul lor, cu viteze mici de 10 – 20 km/h, de multe ori pe banda a
doua, deoarece prima bandă este ocupată sau doresc să vireze la stânga, încearcă să realizeze
parcări laterale în orele de vârf ale traficului, pe bulevardele cele mai agglomerate, instructorul
intervenind în manevrarea volanului, semn că elevul nu stăpânește controlul vehiculului.
Astfel, mașinile-școală creează blocaje în orele de vârf, în sensuri giratorii și pe bulevardele cele mai
importante.
Același tip de blocaje este generat și de mașinile de aprovizionare, vehiculele grele, utilajele de
construcții, camioane, remorci și semiremorci.
Față de cele prezentate, propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Iași a hotărârii
privind decongestionarea traficului și reducerea poluării, respectiv:
În intervalul orar 7.00 - 9.00 și 15.30 - 18.00, pe principalele artere din Municipiul Iași:
 calea Chișinăului
 bd. Tudor Vladimirescu
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 șos. Nicolina
 str. Palat
 str. Anastasie Panu
 str. Elena Doamna
 str. Cerna
 bd. Poitiers
 str. Bucium
 bd. Socola
 bd. Independenței
 bd. Carol I
 str. Păcurari
 șos. Păcurari
Este interzisă circulația:
 vehiculelor școală conduse de altcineva în afară de instructor (instructorii auto pot să-și
desfășoare orele în acest interval pe drumuri secundare, parcări etc.)
 mașinilor de aprovizionare;
 vehiculelor grele, utilajelor de construcții, camioane, remorci și semiremorci.
EXPUNERE DE MOTIVE
Având în vedere:
 referatul de specialitate întocmit de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare;
 prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și
completările ulterioare.
 beneficiile aduse cetățenilor orașului prin eliminarea din trafic a vehiculelor care
determină blocaje;
 tendințele din întreaga lume, de eliminare din trafic a vehiculelor ce favorizează
poluarea.
În baza prevederilor art. 36, alin. 1, lit. b, din Legea Administrației Publice Locale nr.
215/2001, republicată,
Propun prezentul proiect de hotărâre spre dezbatere în cadrul Consiliului Local al Municipiului
Iași în vederea analizării și eventual al aprobării lui.
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