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REFERAT DE APROBARE 

AL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL 
pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare pe domeniul public al 

Municipiului Braşov a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în 
sistem self-service  
  

Întrucât este necesară intervenția autorității publice locale prin reglementarea la nivel local a 
modului de ocupare a domeniului public cu trotinete electrice în limita competenței legale și a 
atribuțiilor de administrare a domeniului public, considerând că acest vehicul reprezintă un mijloc de 
transport, nepoluant, care poate avea un rol semnificativ în descongestionarea traficului pe raza 
municipiului, propunem aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare pe domeniul public 
al Municipiului Braşov a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în 
sistem self-service, având în vedere prevederile art. 73 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora ”regulile 
pentru circulaţia pe drumurile publice a bicicletelor, a trotinetelor electrice...se stabilesc prin 
regulament” și ținând cont de solicitările înregistrate la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 
45236/2021 și nr. 64459/2021 a Bolt Services RO S.R.L., nr. 64459/2021 a Lime Technology 
Network S.R.L. cât și emiterea de Certificate de Urbanism în vederea amplasării de trotinete electrice 
de către Trotiso S.R.L. și E-Moobtrooty S.R.L. 

Precizăm că în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, trotinetele 
electrice pot circula pe drumurile publice în condițiile prevăzute doar pe pistele de biciclete, iar în 
lipsa acestora, pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 
50 km/h. 

În cadrul parcurilor, așa cum sunt ele definite la art.4 pct. (a) din Legea 24/2007 privind 
reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, circulația trotinetelor electrice se va realiza în concordanță cu prevederile 
OUG 195/2002, în absența pistelor de biciclete circulația realizându-se pe partea dreaptă a 
trotuarului/traseului destinat pietonilor și fără a depăși viteza de 25 km/h.  

De asemenea, propunem ca închirierea și utilizarea pe domeniul public a trotinetelor electrice 
să fie permisă în baza Autorizației de funcționare pentru desfășurarea de activități economice cu 
caracter temporar în zone publice sau cu acces public, emisă de către Primăria Municipiului Brașov 
prin Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial, iar amplasarea sau staționarea 
trotinetelor electrice de către operatori și utilizatori să se efectueze astfel încât să nu afecteze fluența și 
siguranța circulației, să nu pună în pericol viața și integritatea corporală a persoanelor și să nu aducă 
prejudicii proprietății publice ori private. Flota de trotinete electrice pentru care se solicită autorizarea 
trebuie să îndeplinească toate criteriile tehnice prevăzute de legislația în vigoare privind buna 
funcționare a acestora, precum și să dispună de toate echipamentele necesare pentru circulația în 
siguranță, pe timp de zi și de noapte, pe drumurile publice. 

În temeiul prevederilor art. 136 din O.U.G nr. 57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind Codul Administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a Proiectului de hotărâre 
pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare pe domeniul public al Municipiului 
Braşov a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în sistem self-service. 
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