
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 69/2014
privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri  şi a utilajelor cu masa totală

maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în Municipiul Brad

Consiliul Local al Municipiului Brad,
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad, domnul Florin

Cazacu, prin care se propune reglementarea circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a
utilajelor  cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în Municipiul Brad şi abrogarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 118/2007 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 165/2012;

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. 41 alin. 2, 3, şi 4 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată şi actualizată ale art. 30  din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată, ale prevederilor art. 70 lit. „g” din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, actualizată,
ale prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată ;

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1,  alin.2 lit. „b” şi „c”, alin.6 lit. „a”, pct. 9, 11 şi 13, alin.9,
precum 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. 1. – (1) Se restricţionează accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri

şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe străzile municipiului Brad prevăzute
în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- (2) Restricţiile vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere.
Art. 2. – Deplasarea autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală

maximă mai mare de 3,5 tone se poate face numai pe baza unor ,, Autorizaţii speciale de transport (AST)”
eliberate de către Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat , la solicitarea persoanelor fizice
sau juridice deţinătoare de autovehicule şi/sau utilaje de tonaj mare, în baza certificatelor de înmatriculare a
autovehiculelor/utilajelor, care vor fi afişate de către conducătorii auto pe autovehicul/utilaj într-un loc
vizibil.

Art. 3. - (1) Se aprobă perceperea pentru eliberarea autorizaţiilor speciale de transport (AST)  a
următoarelor tarife (taxe):

- pentru autovehiculele/utilajele 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/utilajele 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/utilajele 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 speciale de transport (AST) 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/utilajele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 7,5 tone şi 16 tone:
- 3600 lei/km/an

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

- (3) - Deţinătorii locali de mijloace de transport marfă/utilaje, pentru care se achită taxe pe
mijloace de transport anuale la Primăria Municipiului Brad şi care solicită autorizaţie specială de transport
(AST) anuală, beneficiază de o reducere de 10% faţă de nivelele propuse la  alin. 2.

- (4) - Deţinătorii locali de mijloace de transport marfă/utilaje, care achită integral taxa anuală
pentru autorizaţie de liber acces până la data de 31 martie a fiecărui an, beneficiază de o reducere de 10%,
aplicată la nivelul calculat conform alin. 3.

- (2) – Tarifele (taxele) se vor face venit la bugetul local al Municipiului Brad şi vor fi plătite la
casieria Primăriei municipiului Brad sau prin ordin de plată în contul nr. RO19TREZ36921180250XXXXX
deschis la Trezoreria Brad .

Art. 4. –  Pot circula fără restricţii şi fără eliberarea ,,Autorizaţiei speciale de transport (AST)” pe
toate străzile municipiului Brad,  următoarele categorii de autovehicule/utilaje :

- cele aparţinând serviciilor de ambulanţă;
- cele aparţinând Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă;
- cele aparţinând Jandarmeriei;
- cele aparţinând Poliţiei;
- cele aparţinând Ministerului Justiţiei;
- cele aparţinând Ministerului Afacerilor Interne;
- cele aparţinând unităţilor speciale ale SRI şi SPP;
- cele aparţinând Ministerului Apărării Naţionale aflate  în misiune;
- cele destinate intervenţiilor, avariilor drumurilor şi reţelelor tehnico-edilitare;
- cele destinate tractării autovehiculelor avariate, abandonate sau staţionate neregulamentar;
- cele aparţinând societăţii de salubrizare ;
- cele care transportă ajutoare  umanitare;
- cele aparţinând instituţiilor publice ;
- cele destinate transportului de persoane;
- alte categorii de vehicule stabilite de către primar în situaţii speciale;
Art. 5. – Modelul ,,Autorizaţiei speciale de transport (AST)” precum şi a cererii pentru eliberarea

acesteia sunt prevăzute în Anexele nr. 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, să elibereze

Autorizaţia specială de transport (AST).

Art. 7. – Constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:
g.) - accesul în zonele cu interdicţii sau restricţii a autovehiculelor fără plata tarifului (taxei)

speciale de transport  şi masei maxime autorizate, cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei;

b.) - accesul în zonele cu restricţii totale pentru autovehiculele care depăşesc masa maximă
autorizată , cu amendă de la 1.200 lei la 2.000 lei.



Art. 8. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către agenţii constatatori
împuterniciţi de către  Primarul Municipiului Brad şi de către  organele Poliţiei Municipiului Brad.

Art. 9. – (1) - Contravenienţii beneficiază de posibilitatea achitării a jumătate din minim în termen de
48 de ore de la comunicarea procesului verbal de contravenţie, potrivit O. G. nr. 2/2001 privind regimul
contravenţiilor cu modificările ulterioare.

- (2) - Împotriva procesului verbal de contravenţie se poate depune plângere în termen de 15
zile de la comunicare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. – Modelul procesului verbal de contravenţie este prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Poliţiei Locale Brad;
- Poliţiei Municipiului Brad;
- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Brad, 29.05.2014

Contrasemnează
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                           SECRETAR

Fabius Tiberiu Kiszely                         Carmen-Irina Bora

*cvorumul necesare: 9 voturi
sistemul de vot:  deschis
număr  voturi obţinute: 15 voturi „pentru”


