
          R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
   MUNICIPIULUI BRAD
    CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 165/2012
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local

Brad nr. 118/2007

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara,
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin care se

propune modificarea şi completarea art. 3 alin. 1 din Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 118/2007,
Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului Municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Brad,

În conformitate cu prevederile art. 30 alin 3 şi art. 113 lit.,,d” din O. U. G. nr. 195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, a prevederilor art. 70 lit.,,g” din Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea
O.U. G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, a prevederilor art. 41 alin. 4  din O. G. nr. 43/1997
republicată cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 413/2002, a Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi  a O. G. nr. 2/2001
privind regimul contravenţiilor aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr.
180/2002 cu modificările ulterioare.

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2 lit.,,b, c”, alin. 4 lit.,,c”, alin. 6 lit.,,a” pct. 9, 11, 13
şi ale art. 45 alin. 1  din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. I – Articolul 3 alin. 1 al Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 118/2007 se modifică şi se
completează, având următorul conţinut:

,, - (1) Se aprobă perceperea pentru eliberarea autorizaţiilor de liber acces a următoarelor tarife
(taxe):

- pentru autovehiculele cu masa totală maximă  autorizată cuprinsă între 3,5 tone şi 7,5 tone
-     15 lei/km/zi
-       7 lei/km/noapte
-   270 lei/km/lună
- 2500 lei/km/an

- pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 7,5 tone şi 16 tone
-      27 lei/km/zi
-      13 lei/km/noapte
-   400 lei/km/lună
- 3600 lei/km/an

- pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 16 tone
-     50 lei/km/zi
-     25 lei/km/noapte
-   500 lei/km/lună
- 4500 lei/km/an”

- (2) Se instituie tarife (taxe) anuale pentru eliberarea autorizaţiilor de liber acces pe sectoare
de drum public local cu restricţii de circulaţie, după cum urmează:

- pentru autovehiculele cu masa totală maximă  autorizată cuprinsă între 3,5 tone şi 7,5 tone
- 2500 lei/km/an

- pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 7,5 tone şi 16 tone
- 3600 lei/km/an

- pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 16 tone
- 4500  lei/km/an



- (2.1) - Deţinătorii locali de mijloace de transport marfă, pentru care se achită taxe pe
mijloace de transport anuale la Primăria Municipiului Brad şi care solicită autorizaţie de liber acces
anuală, beneficiază de o reducere de 10% faţă de nivelele propuse la art. I alin. 2.

- (2.2) - Deţinătorii locali de mijloace de transport marfă, care achită integral taxa anuală
pentru autorizaţie de liber acces până la data de 31.03.2013, beneficiază de o reducere de 10%, aplicată
la nivelul calculat conform alin.2.1.

Art. II- Articolul 3 alin. 2  din Hotărârea Conciliului Local 118/2007, precum şi celelalte
articole,  rămân nemodificate.

Art. III - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Hunedoara
- Primarului Municipiului Brad
- Biroului pentru administrarea domeniului public şi privat

  BRAD, 28.12.2012

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       Contrasemnează
             Hărăguş Ioan                        SECRETAR

                                                      Bora Carmen Irina

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut:  17 voturi ,,pentru”


