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R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SĂCELE  
Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 

www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria@municipiulsacele.ro  

COMPARTIMENT SSM şi PM 

  

                                                                                                                            Nr. 37642/18.07.2013 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE  ŞI  RAPORT  DE  SPECIALITATE 

LA 

PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea  permiselor de liberă trecere pentru 

circulaţia pe străzile din Municipiul Săcele  

 

A. EXPUNEREA  DE  MOTIVE  

  Având în vederea necesitatea reglementării circulaţiei autovehiculelor de mare tonaj pe raza 

municipiului Săcele respectiv peste 3,5 tone, se impune elaborarea unui Regulament privind 

eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulaţia pe străzile din municipiul Săcele, 

stabilirea unor taxe speciale în funcţie de masa maxim autorizată a vehiculelor şi stabilirea 

formularelor tipizate pe tipuri de L.T.  

   B. RAPORT  DE  SPECIALITATE 

Prin HCL nr.5/2002 s-au aprobat taxelele speciale pentru eliberarea permiselor de liberă 

trecere iar prin HCL 48/27 martie 2008 s-a revocat HCL nr.5/2002 privind stabilirea taxelor speciale 

şi  s-a aprobat  actualizarea taxelor speciale pentru eliberarea permiselor de liberă trecere cu indicele 

de inflaţie uzitate până la momentul actual. Având în vedere adresa Institutului Naţional de Statistică 

înregistrată la Primăria municipiului Săcele cu nr. 37496/18.07.2013 prin care s-a comunicat indicele 

de inflaţie a preţurilor de consum IPC din perioada martie 2008-iunie 2013 cu 129,88%, martie 2008 

fiind ultima actualizare a preţurilor conform HCL 48/27 martie 2008 se impune stabilirea unor noi 

taxe speciale conform indicelor de inflaţie comunicate de Institutul Naţional de Statistică precum şi 

elaborarea formularelor tipizate pe tipuri de L.T.  

Ţinând cont de necesitatea protejării drumurilor împotriva deteriorării carosabilului şi 

degradării reţelelor de utilitate publică, datorită autovehiculelor de tonaj greu care circulă în 

municipiul Săcele şi prestează activităţi de transport cu produse alimentare, nealimentare şi materiale 

de construcţii, a căror masă maxim autorizată depăşeşte 3,5 tone, este necesar elaborarea unui 
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Regulament privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulaţia pe străzile din 

municipiul Săcele, stabilirea taxelor speciale pentru eliberarea permiselor de liberă trecere precum şi 

elaborarea formularelor pe tipuri de L.T. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi 

folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Săcele, conform 

anexei; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Atribuţia şi funcţia 

 

Numele şi prenumele 

 

Data 

 

Semnătura 

1.  Aprobat:  PRIMAR 
ec. Nistor Radu-Florea 

 

18.07.2013 

 

2.  Vizat Director Economic 
Ec. Ovidiu Cioca 

 

18.07.2013 

 

3.  Vizat: Birou Cont. Adm.   

18.07.2013 

 

4.  Elaborat  inspector Gabriela Stoica Nr.pag 1 Nr. 

ex 

4  

18.07.2013 
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