
 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 254 

din 28 iulie 2017 

privind Regulamentul de desfăşurare a transportului de agrement cu trăsuri în  municipiul Arad 

 

  Având în vedere iniţiativa consilierilor locali Geanina Pistru şi Bogdan Boca, exprimată 

prin expunerea de motive cu nr. 29494/03.05.2017, 

  Analizând raportul de specialitate nr. 29496/03.05.2017 al Serviciului Transport Public 

Local, Autorizare Activităţi Economice, 

  Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, 

 Ţinând seama de prevederile art. 14, art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

195/2002, republicată prin Legea nr. 49/2006, privind circulaţia pe drumurile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

Analizând prevederile art. 17, art. 117, art. 164, art. 165  din Hotărârea Guvernului nr. 

1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 

101/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea, evidenţa şi radierea 

vehiculelor care nu se supun înmatriculării de pe raza municipiului Arad, 

Analizând  prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 246/2007 

privind reglementarea circulaţiei pe drumurile publice din municipiul Arad a vehiculelor cu 

tracţiune animală, 

În considerarea avizului favorabil al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad exprimat 

prin adresa nr. 196628/30.05.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 

36.790/30.05.2017, 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 205/2004, privind protecţia animalelor, 

republicată, 

Adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru şi 6 abţineri (20 prezenţi din totalul de 22), 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 14,  art. 45 alin. (1) şi ale 

art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a transportului de agrement cu trăsuri în 

municipiul Arad, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la aducerea la cunoştinţă 

publică şi este dusă la îndeplinire ce către Serviciul Transport Public Local, Autorizare 

Activităţi Economice şi Poliţia Locală Arad.  

 



Art. 3.  La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă anexa nr. 6 din Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 101/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 

înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării de pe raza 

municipiului Arad; 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad; 

- Primarului Municipiului Arad; 

- Poliţiei Municipiului Arad; 

- Direcţiei Venituri; 

- Direcţiei Comunicare; 

- Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activităţi Economice; 

- Poliţiei Locale Arad; 

- altor persoane interesate.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

Gheorghe SĂPLĂCAN Contrasemnează pentru legalitate 

   p. SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Sorin CONTRAŞ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red./Dact. S.M.L./S.M.L. Verif. C.M. 

1 ex. Serviciul  Transport Public Local, Autorizare Activităţi Economice 

1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 

1 ex. Dosar şedinţã CLMA 28.07.2017                                                                                                                                                                   Cod PMA -S1-02          

 

 



Anexa la Hotărârea nr. 254/28.07.2017 

 a Consiliului Local al Municipiului Arad 

 

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A TRANSPORTULUI DE AGREMENT CU 

TRĂSURI 

ÎN MUNICIPIUL ARAD 

 

 

 CAP. 1. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Prezentul Regulament stabileşte regulile generale privind desfăşurarea 

transportului de agrement cu trăsuri în municipiul Arad.  

 

Art. 2. Prin excepţie de la prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad 

nr. 246/2007, trăsurile vor circula pe trasee stabilite de autoritatea publică locală în scop de 

agrement.  

 

Art. 3.  Transportul de agrement cu trăsura se efectuează în perioada 1 aprilie-30 

octombrie, în zilele de sâmbătă şi duminică, între orele 10,00-22,00. 

 

Art. 4. (1) Circulaţia trăsurilor se va face exclusiv pe traseul:  Piaţa George Enescu -  

Bd. Gral Vasile Milea - Str. I.C. Brătianu - Bd. Revoluţiei – Piaţa Drapelului - Bd. Revoluţiei – 

Piaţa Avram Iancu – Nicolae Bălcescu – B-dul General Dragalina - Piaţa George Enescu. 

(2) Se stabileşte o staţie de îmbarcare-debarcare a călătorilor pentru transportul cu 

trăsurile în amplasamentul din Piaţa George Enescu. Staţia va fi marcată corespunzător cu un 

indicator de tip rutier, conform anexei la prezentul regulament.  

 

CAP. 2. DISPOZIŢII PRIVIND DEŢINĂTORII DE TRĂSURI 

 

Art. 5.  Regulile generale, aplicabile tuturor categoriilor de transportatori care efectuează 

transport de agrement cu trăsuri, sunt următoarele: 

a. activităţile de transport de agrement efectuat cu trăsuri se desfăşoară de persoane 

fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi de alte persoane 

juridice; 

b. activităţile active la Oficiul Registrului Comerţului pentru desfăşurarea acestui tip de 

activitate vor fi obligatoriu încadrate în CAEN la codurile: 4939 – Alte transporturi 

terestre de călători n.c.a şi 9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a. 

c. trebuie să fie deţinători ai autorizaţiei pentru activitatea încadrată în CAEN la 9329-

Alte activitati recreative si distractive n.c.a. pentru activitatea desfăşurată în afara 

sediilor proprii    (ambulant), eliberată de primăria în a cărei rază îşi are solicitantul 

sediul. 

 

CAP. 3. DISPOZIŢII PRIVIND VEHICULELE CU TRACŢIUNE ANIMALĂ 

 

Art.6.  (1) Pentru a circula în municipiul Arad,  vehiculele cu tracţiune animală vor fi 

obligatoriu înregistrate, în condiţiile legii. 

(2) Caii utilizaţi vor avea obligatoriu certificat de sănătate, emis de medicul veterinar. 

(3) Caii vor fi obligatoriu curăţaţi şi spălaţi periodic în aşa fel încât să nu emane mirosuri 

neplăcute. 

(4) Nu se vor afişa reclame de niciun fel pe toată suprafaţa trăsurii.  

 

Art.7.  Pentru efectuarea transportului de agrement,  trăsurile trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 



a) -roţile să fie din lemn sau fier, cu spiţe, pe rulmenţi, cu bandaj de cauciuc pe 

exterior; 

b) -hulube din lemn/metal; 

c) -scaunele pentru călători vor fi tapiţate; 

d) -acoperişul să fie pliabil; 

e) -capacitatea minimă de transport: 4+1; 

f) -caii vor avea hamuri din piele; 

g) -în partea dorsală a calului este obligatorie montarea unui sac colector. 

 

CAP. 4. OBLIGAŢII ALE CONDUCĂTORILOR TRĂSURILOR 

 

Art. 8. Conducătorii trăsurilor sunt obligaţi: 

a) – să respecte normele legale privind circulaţia vehiculului pe drumurile publice; 

b) -să aibă asupra lor actul de identitate, certificatul de înregistrare şi avizul emis de 

Primăria Municipiului Arad; 

c) -pe parcursul opririi sau staţionării pe acostament sau în afara părţii carosabile, 

animalele trebuie să fie legate astfel încât acestea să nu poată intra pe partea carosabilă; 

d) -să nu transporte în vehicul persoane aflate în picioare; 

e) – să oprească şi să staţioneze numai în staţia de îmbarcare/debarcare semnalizată şi 
amenajată corespunzător; 

f) -să nu abandoneze vehiculul pe drumurile publice. 

 

Art.9.  Conducătorul atelajului va purta obligatoriu, atâta timp cât  circulă cu trăsura, un 

costum format din: 

-pantaloni de culoare bleumarin sau negru 

-vesta (ilic) roşie 

-cămaşă albă 

-şapcă roşie 

 

Art. 10.  Conducătorii trăsurilor cu cai trebuie să aibă un comportament civilizat, să nu 

bruscheze caii sau pasagerii. 

 

Art.11. (1) Se interzice aruncarea deşeurilor rezultate în urma curăţării trăsurii şi a 

calului în alte locuri decât cele special amenajate.   

(2) Curăţenia în zona staţiei de îmbarcare/debarcare se va asigura de către conducătorul 

atelajului. 

(3) Este interzisă spălarea trăsurilor şi cailor în zone publice. 

 

Art.12.   Trăsura nu va putea fi condusă decât de un conducător de  minim18 ani. Dacă 

persoana este minoră, titularul avizului va suporta sancţiunea prevăzută în prezentul regulament. 

 

CAP. 5. DISPOZIŢII PRIVIND AVIZAREA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT DE 

AGREMENT CU TRĂSURI 

 

 Art. 13. (1) Pentru activitatea de transport de agrement cu trăsura solicitantul trebuie să 

obţină, anual, avizul de la Primăria Municipiului Arad. 

(2) Avizul are valabilitate pentru anul în care a fost eliberat, în interiorul perioadei 

menţionate la art. 3. 

(2) Numărul maxim de avize de transport cu trăsura, ce se pot elibera într-un an, este de 

15. 

(3) Tariful maximal al curselor  de agrement cu trăsura este de 20 de lei pentru adulţi şi 

15 lei pentru copii.  

 



Art. 14.  Pentru eliberarea avizului pentru activitatea de transport de agrement cu trăsura 

se stabileşte un tarif în sumă de 200 lei. 

 

Art. 15. Pentru eliberarea avizului pentru activitatea de transport de agrement cu trăsura 

sunt necesare următoarele documente: 

a) -certificatul de înregistrare a vehiculului, eliberat de Primăria Municipiului Arad; 

b) -certificat de înmatriculare în Oficiul Registrului Comerţului; 

c) certificat de sănătate pentru cai, emis de medicul veterinar; 

d) –autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii încadrate în CAEN 9329), eliberată de 

primăria în a cărei raza îşi are solicitantul sediul. 

e) -chitanţa pentru plata tarifului pentru avizare.  

 

Art. 16. Dosarele pentru eliberarea avizelor de funcţionare se vor depune la Primăria 

Municipiului Arad în perioada 01 martie – 30 septembrie. 

 

CAP. 5.  SANCŢIUNI  

 

Art. 17. Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament constituie contravenţie şi se 

sancţionează după cum urmează: 

a) cu amendă de la 2. 000 lei la 2. 500 lei, pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 3, art. 7 

lit. g, art. 11 alin. (1), art. 12, art. 13, alin. (1); 

b) cu amendă de la 1.000 lei la 2. 000 lei, pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 8 literele 

b, c, d, e, f, art. 9, art. 11 alin. (2) şi (3).  

 

Art. 18 Încălcarea de maxim trei ori într-un sezon a prevederilor prezentului Regulament 

se sancţionează cu anularea din oficiu a avizului pentru activitatea de transport de agrement cu 

trăsura.  

 

Art. 19. Contravenţiile se constată şi se aplică de către agenţii constatatori din cadrul 

Poliţiei Locale Arad.  

 

Art. 20. (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la 

data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din 

minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre 

această posibilitate în procesul-verbal.  

 (2) Împotriva Procesului-verbal de contravenţie precum şi a măsurilor dispuse, se poate 

formula plângere în termen de 15 zile de la data încheierii sau, după caz, de la data comunicării 

acestuia, care se depune la Judecătoria Arad.  

 (3) Modelul procesului-verbal de contravenţie este cel aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Arad nr. 70 din 29.03.2007.  

 

Art. 21. Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.   

Art. 22. Amenzile se achită în contul Municipiului Arad, 

RO26TREZ02121A350102XXXX, deschis la Trezoreria Arad .  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

Gheorghe SĂPLĂCAN Contrasemnează pentru legalitate 

   p. SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Sorin CONTRAŞ 



 

Anexa la Regulamentul aprobat prin Hotărârea nr. 254/28.07.2017  

a Consiliului Local al Municipiului Arad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

Gheorghe SĂPLĂCAN Contrasemnează pentru legalitate 

   p. SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD 

 Sorin CONTRAŞ 

 

 

SÂMBĂTA ȘI DUMINICA ÎNTRE ORELE 

10,00-22,00 



ROMÂNIA               P R O I E C T                   A v i z a t 

JUDEŢUL ARAD                 S E C R E T A R 

MUNICIPIUL ARAD            Lilioara Stepanescu 

CONSILIUL LOCAL 

Nr.193/07.06.2017 

 

H O T Ă R Â R E A nr. _______ 

din ______________________2017  

privind Regulamentul de desfăşurare a transportului de agrement cu trăsuri în  municipiul Arad 

 

  Având în vedere iniţiativa consilierilor locali Geanina Pistru şi Bogdan Boca, exprimată 

prin expunerea de motive cu nr. 29494/03.05.2017, 

  Analizând raportul de specialitate nr. 29496/03.05.2017 al Serviciului Transport Public 

Local, Autorizare Activităţi Economice, 

  Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, 

 Ţinând seama de prevederile art. 14, art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

195/2002, republicată prin Legea nr. 49/2006, privind circulaţia pe drumurile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

Analizând prevederile art. 17, art. 117, art. 164, art. 165  din Hotărârea Guvernului nr. 

1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 

101/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea, evidenţa şi radierea 

vehiculelor care nu se supun înmatriculării de pe raza municipiului Arad, 

Analizând  prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 246/2007 

privind reglementarea circulaţiei pe drumurile publice din municipiul Arad a vehiculelor cu 

tracţiune animală, 

În considerarea avizului favorabil al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad exprimat 

prin adresa nr. 196628/30.05.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 

36.790/30.05.2017, 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 205/2004, privind protecţia animalelor, 

republicată, 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 14,  art. 45 alin. (1) şi ale 

art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a transportului de agrement cu trăsuri în 

municipiul Arad, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la aducerea la cunoştinţă 

publică şi este dusă la îndeplinire ce către Serviciul Transport Public Local, Autorizare 

Activităţi Economice şi Poliţia Locală Arad.  

 

Art. 3.  La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă anexa nr. 6 din Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 101/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 

înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării de pe raza 

municipiului Arad; 

 



Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad; 

- Primarului Municipiului Arad; 

- Poliţiei Municipiului Arad; 

- Direcţiei Venituri; 

- Direcţiei Comunicare; 

- Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activităţi Economice; 

- Poliţiei Locale Arad; 

- altor persoane interesate.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R 

 

 

 

 

 

 

 
STPLAAE 

Red. /Dact. Liliana Florea  

Cod:PMA-S1-01 

 



 

Anexa la Hotărârea nr. _____/___________ 

 a Consiliului Local al Municipiului Arad 

 

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A TRANSPORTULUI DE AGREMENT CU 

TRĂSURI 

ÎN MUNICIPIUL ARAD 

 

 

 CAP. 1. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. Prezentul Regulament stabileşte regulile generale privind desfăşurarea 

transportului de agrement cu trăsuri în municipiul Arad.  

 

Art. 2. Prin excepţie de la prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad 

nr. 246/2007, trăsurile vor circula pe trasee stabilite de autoritatea publică locală în scop de 

agrement.  

 

Art. 3.  Transportul de agrement cu trăsura se efectuează în perioada 1 aprilie-30 

octombrie, în zilele de sâmbătă şi duminică, între orele 10,00-22,00. 

 

Art. 4. (1) Circulaţia trăsurilor se va face exclusiv pe traseul:  Piaţa George Enescu -  

Bd. Gral Dragalina - Str. I.C. Brătianu - Bd. Revoluţiei – Piaţa Drapelului -Bd. Revoluţiei – 

Piaţa Avram Iancu – Nicolae Bălcescu – B-dul General Dragalina -Piaţa George Enescu. 

(2) Se stabileşte o staţie de îmbarcare-debarcare a călătorilor pentru transportul cu 

trăsurile în amplasamentul din Piaţa George Enescu. Staţia va fi marcată corespunzător cu un 

indicator de tip rutier, conform anexei la prezentul regulament.  

 

CAP. 2. DISPOZIŢII PRIVIND DEŢINĂTORII DE TRĂSURI 

 

Art. 5.  Regulile generale, aplicabile tuturor categoriilor de transportatori care efectuează 

transport de agrement cu trăsuri, sunt următoarele: 

d. activităţile de transport de agrement efectuat cu trăsuri se desfăşoară de persoane 

fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi de alte persoane 

juridice; 

e. activităţile active la Oficiul Registrului Comerţului pentru desfăşurarea acestui tip de 

activitate vor fi obligatoriu încadrate în CAEN la codurile: 4939 – Alte transporturi 

terestre de călători n.c.a şi 9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a. 

f. trebuie să fie deţinători ai autorizaţiei pentru activitatea încadrată în CAEN la 9329-

Alte activitati recreative si distractive n.c.a. pentru activitatea desfăşurată în afara 

sediilor proprii    (ambulant), eliberată de primăria în a cărei rază îşi are solicitantul 

sediul. 

 

CAP. 2. DISPOZIŢII PRIVIND VEHICULELE CU TRACŢIUNE ANIMALĂ 

 

Art.6.  (1) Pentru a circula în municipiul Arad,  vehiculele cu tracţiune animală vor fi 

obligatoriu înregistrate, în condiţiile legii. 

(2) Caii utilizaţi vor avea obligatoriu certificat de sănătate, emis de medicul veterinar. 

(3) Caii vor fi obligatoriu curăţaţi şi spălaţi periodic în aşa fel încât să nu emane 

mirosuri neplăcute. 

(4) Nu se vor afişa reclame de niciun fel pe toată suprafaţa trăsurii.  

 

Art.7.  Pentru efectuarea transportului de agrement,  trăsurile trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 



h) -roţile să fie din lemn sau fier, cu spiţe, pe rulmenţi, cu bandaj de cauciuc pe 

exterior; 

i) -hulube din lemn/metal; 

j) -scaunele pentru călători vor fi tapiţate; 

k) -acoperişul să fie pliabil; 

l) -capacitatea minimă de transport: 4+1; 

m) -caii vor avea hamuri din piele; 

n) -în partea dorsală a calului este obligatorie montarea unui sac colector. 

 

CAP. 3. OBLIGAŢII ALE CONDUCĂTORILOR TRĂSURILOR 

 

Art. 8. Conducătorii trăsurilor sunt obligaţi: 

g) – să respecte normele legale privind circulaţia vehiculului pe drumurile publice; 

h) -să aibă asupra lor actul de identitate, certificatul de înregistrare şi avizul emis de 

Primăria Municipiului Arad; 

i) -pe parcursul opririi sau staţionării pe acostament sau în afara părţii carosabile, 

animalele trebuie să fie legate astfel încât acestea să nu poată intra pe partea carosabilă; 

j) -să nu transporte în vehicul persoane aflate în picioare; 

k) – să oprească şi să staţioneze numai în staţia de îmbarcare/debarcare semnalizată şi 
amenajată corespunzător; 

l) -să nu abandoneze vehiculul pe drumurile publice. 

 

Art.9.  Conducătorul atelajului va purta obligatoriu, atâta timp cât  circulă cu trăsura, un 

costum format din: 

-pantaloni de culoare bleumarin sau negru 

-vesta (ilic) roşie 

-cămaşă albă 

-şapcă roşie 

 

Art. 10.  Conducătorii trăsurilor cu cai trebuie să aibă un comportament civilizat, să nu 

bruscheze caii sau pasagerii. 

 

Art.11. (1) Se interzice aruncarea deşeurilor rezultate în urma curăţării trăsurii şi a 

calului în alte locuri decât cele special amenajate.   

(2) Curăţenia în zona staţiei de îmbarcare/debarcare se va asigura de către conducătorul 

atelajului. 

(3) Este interzisă spălarea trăsurilor şi cailor în zone publice. 

 

Art.12.   Trăsura nu va putea fi condusă decât de un conducător de  minim18 ani. Dacă 

persoana este minoră, titularul avizului va suporta sancţiunea prevăzută în prezentul regulament. 

 

CAP. 4. DISPOZIŢII PRIVIND AVIZAREA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT DE 

AGREMENT CU TRĂSURI 

 

 Art. 13. (1) Pentru activitatea de transport de agrement cu trăsura solicitantul trebuie să 

obţină, anual, avizul de la Primăria Municipiului Arad. 

(2) Avizul are valabilitate pentru anul în care a fost eliberat, în interiorul perioadei 

menţionate la art. 3. 

(2) Numărul maxim de avize de transport cu trăsura, ce se pot elibera într-un an, este de 

15. 

(3) Tariful maximal al curselor  de agrement cu trăsura este de 20 de lei pentru adulţi şi 

15 lei pentru copii.  

 



Art. 14.  Pentru eliberarea avizului pentru activitatea de transport de agrement cu trăsura 

se stabileşte un tarif în sumă de 200 lei. 

 

Art. 15. Pentru eliberarea avizului pentru activitatea de transport de agrement cu trăsura 

sunt necesare următoarele documente: 

f) -certificatul de înregistrare a vehiculului, eliberat de Primăria Municipiului Arad; 

g) -certificat de înmatriculare în Oficiul Registrului Comerţului; 

h) certificat de sănătate pentru cai, emis de medicul veterinar; 

i) -autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii încadrate în CAEN 9329), eliberată de 

primăria în a cărei raza îşi are solicitantul sediul. 

j) -chitanţa pentru plata tarifului pentru avizare.  

 

Art. 16. Dosarele pentru eliberarea avizelor de funcţionare se vor depune la Primăria 

Municipiului Arad în perioada 01 martie – 30 septembrie. 

 

CAP. 4.  SANCŢIUNI  

 

Art. 17. Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament constituie contravenţie şi se 

sancţionează după cum urmează: 

c) cu amendă de la 2. 000 lei la 2. 500 lei, pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 3, art. 7 

lit. g, art. 11 alin. (1), art. 12, art. 13, alin. (1); 

d) cu amendă de la 1.000 lei la 2. 000 lei, pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 8 literele 

b, c, d, e, f, art. 9, art. 11 alin. (2) şi (3).  

 

Art. 18 Încălcarea de maxim trei ori într-un sezon a prevederilor prezentului Regulament 

se sancţionează cu anularea din oficiu a avizului pentru activitatea de transport de agrement cu 

trăsura.  

 

Art. 19. Contravenţiile se constată şi se aplică de către agenţii constatatori din cadrul 

Poliţiei Locale Arad.  

 

Art. 20. (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la 

data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din 

minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre 

această posibilitate în procesul-verbal.  

 (2) Împotriva Procesului-verbal de contravenţie precum şi a măsurilor dispuse, se poate 

formula plângere în termen de 15 zile de la data încheierii sau, după caz, de la data comunicării 

acestuia, care se depune la Judecătoria Arad.  

 (3) Modelul procesului-verbal de contravenţie este cel aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Arad nr. 70 din 29.03.2007.  

 

Art. 21. Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.   

Art. 22. Amenzile se achită în contul Municipiului Arad, 

RO26TREZ02121A350102XXXX, deschis la Trezoreria Arad .  



Anexa la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 

______/_______ 

 

 

 

SÂMBĂTA ȘI DUMINICA ÎNTRE ORELE 

10,00-22,00 



 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

GEANINA PISTRU, BOGDAN BOCA, CONSILIERI LOCALI 

nr. 29494/03.05.2017 

 

 

În temeiul Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală şi al Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către 

Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre, privind Regulamentul de 

desfăşurare a transportului de agrement cu trăsuri în municipiul Arad, in sustinerea caruia 

formulez prezenta 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Având in vedere faptul că administraţia locală trebuie să ofere locuitorilor municipiului 

posibilitatea efectuării unui transport de agrement; 

Ţinând cont de faptul că în timpul Zilelor Aradului transportul de agrement cu trăsurile 

pe raza municipiului Arad s-a dovedit un succes; 

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind Regulamentul de desfăşurare a 

transportului de agrement cu trăsuri în municipiul Arad. 

 

CONSILIERI LOCALI: 

Geanina Pistru 

Bogdan Boca 

 

 

 

 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECŢIA COMUNICARE        

Serviciul transport public local, autorizare activităţi economice                         

Nr. 29496/03.05.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Referitor la : expunerea de motive înregistrată cu nr. 29494/03.05.2017 a consilierilor locali 

Geanina Pistru şi Bogdan Boca, consilieri în cadrul Consiliului Local al Municipiului Arad, prin 

care se propune aprobarea Regulamentului de desfăşurare a transportului de agrement cu trăsuri 

în  municipiul Arad. 

  

Considerente generale:  

În ultimii ani, în timpul festivităţilor desfăşurate cu prilejul ”Zilelor Aradului” s-au 

organizat plimbări de agrement cu trăsuri, prin centrul oraşului. Această activitate s-a bucurat de 

un real succes şi a constituit o oportunitate pentru punerea în evidenţă a patrimoniului construit 

şi a zonelor centrale cu potenţial turistic.  

În dorinţa de a permanentiza şi reglementa această activitate este necesar ca autoritatea 

locală să instituie un Regulament de desfăşurare a activităţii de transport de agrement cu 

trăsurile.  

 

Considerente juridice:  

 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2002, republicată, privind circulaţia pe 

drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile Hotărârii nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 101/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se 

supun înmatriculării de pe raza municipiului Arad; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 246/2007 privind 

reglementarea circulaţiei pe drumurile publice din municipiul Arad a vehiculelor cu tracţiune 

animală; 

 

În considerarea aspectelor enumerate mai sus, 

 

P R O P U N E M: 

Aprobarea Regulamentului de desfăşurare a transportului de agrement cu trăsuri în  

municipiul Arad, conform propunerilor anexate la proiectul de hotărâre.  

 

 Director executiv,         Şef Serviciu,  

         Eliza Barbura       Liliana Florea 

        

Viza Serviciului Juridic Contencios 

     Nume prenume_________________________ 

      Semnătura _________________________ 
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