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

CAPITOLUL I
DEFINIRE ŞI CLASIFICARE
ART.1.
Sunt denumite “permise de libera trecere” (prescurtat L.T.), înscrisurile tipizate eliberate de Primăria
Municipiului Săcele, care conferă posesorului dreptul de a transporta mărfuri, materiale, etc., cu un tip de
autovehicul, într-o perioadă definită şi cu un orar zilnic stabilit şi număr de curse pentru fiecare categorie de
tonaj, în zone în care sunt impuse anumite restricţii de circulaţie (limitare de tonaj, acces interzis şi oprire
interzisă).
Autovehiculul care transportă mărfuri sau produse periculoase poate circula pe drumurile publice
numai în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare. Vehiculele care prin constructie sau datorită
încărcăturii transportate, depăşesc masa şi/sau gabaritul prevăzute pentru categorii de drumuri pentru care
solicit accesul. Traseele vor fi stabilite de administratorul drumului public sau dupa caz, de autoritaţile
administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ART.2.
L.T.-urile vor avea înscrise în mod obligatoriu următoarele:
A. PE FATĂ:
b) posesorul autovehiculului (eventual pe cine deserveşte);
c) numărul de înmatriculare al autovehiculului;
d) tonajul autovehiculului şi tipul acestuia;
e) durata de valabilitate a permisului L.T. şi ora emiterii;
d) semnătura şi ştampila organului emitent;
B. PE VERSO
a) numărul şi data înregistrării cererii;
b) zonele şi străzile pe care este permis accesul si circulaţia;
c) tariful încasat, numărul şi felul documentului doveditor al achitarii;
d) instrucţiuni specifice (minimale) privind utilizarea permisului pentru cele cu valabilitatea peste o
săptămână;
ART.3.
Clasificarea permiselor de liberă trecere:
1. Din punct de vedere al duratei de valabilitate
1.1. formular tipizat - cu valabilitate pe întreg anul (valabilitate în “program de zi” 7°°- 20°°)
1.2. formular tipizat cu valabilitate pe 6 luni (valabilitate în “program de zi” 7°°- 20°°)
1.3. formular tipizat cu valabilitate lunar (valabilitate în “program de zi” 7°°- 20°°)
1.4. formular tipizat cu valabilitate săptămânală (valabilitate în “program de zi” 7°°- 20°°)
1.5. formular tipizat cu valabilitatea zilnică (valabilitate în “program de zi” 7°°- 20°°)

Notă:
Sâmbăta - valabilitate program de zi 800-1800;
Duminică – valabilitate programmed zi 1000-1600;
Pentru valabilitate în “program de seară 2000- 600” se va menţiona motivul expres pentru care este necesar
numai în această perioadă, iar administraţia poate hotărâ eliberarea acestuia.

ART.4.
Formularele tipizate vor fi executate prin grija Primăriei municipiului Săcele, prin executarea lor în cadrul
serviciului desemnat. Culorile formularelor se vor elibera pe tipuri şi valabilitate a L.T-urilor prezentate în
anexa 2 după cum urmează:
-

Carton ALB cu roz pentru valabilitatea zilnică şi săptămânală;
Carton ALB cu galben pentru valabilitate lunară;
Carton ALB cu verde pentru valabilitate la 6 (şase ) luni;
Carton ALB cu albastru pentru valabilitate anuală;
Notă:
Toate tipurile de permis L.T. vor fi semnate de către Primarul mun. Săcele şi de persoana care va
întocmi permisul LT.
CAPITOLUL II
MODALITATEA DE ELIBERARE

ART.5.
Solicitanţii, în vederea eliberarii LT-urilor vor prezenta următoarele documente:
a) cerere în care să se specifice detaliat următoarele:
- străzile pe care se solicit permisul de liberă trecere L.T.
- motivaţia solicitării;
- durata pentru care solicită eliberarea de LT;
(anual, lunar, 6 luni, săptămânal, zilnic);
- tonajul, felul autovehiculului;
- zona pentru care solicită şi străzile (itinerar dacă este cazul);
- felul marfurilor sau materialelor transportate;
b) copie de pe Certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
c) copie al Certificatului de înmatriculare de la Registrul Comerţului;
d) copie act identitate pentru persoane fizice;
e) - documente doveditoare privind handicapul neuromotoriu (atestate de cel în drept);
- documente doveditoare privind domiciliul (în cazul rezidenţilor) şi posibilitatea de parcare a
autovehiculului în incinta domiciliului (copie buletin identitate, extras C.F., etc.);
- alte documente în cazuri deosebite care să ateste situaţii, necesităţi, etc. ale solicitanţilor.
ART.6.
Toate documentele arătate la Art.5 se vor prezenta la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni respectiv
Registratura din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

ART.7.
Pentru cazuri deosebite sau pentru solicitări de liberă trecere care nu se încadrează strict în prevederile
regulamentului, documentatia se va depune la registratură, în vederea analizării de către Primar împreună cu
subordonaţii aparatului propriu de specialitate al Primarului
În cazul avizării favorabile se va achita tariful aferent, urmând a se elibera LT.-ul, conform Art.5 din
prezentul regulament.

CAPITOLUL III
ZONELE DIN MUNICIPIU
PENTRU CARE CIRCULAŢIA ESTE ADMISĂ NUMAI PENTRU POSESORII DE L.T.

ART.8.
a. Este interzis fără permis L.T., accesul pe toate străzile care se intersectează cu str. Câmpului, b-dul
Braşovului, Piaţa Libertăţii, b-dul George Moroianu, tronson cuprins între str. Timiş şi str.
Zizinului şi străzi prevăzute cu interdicţia tuturor vehiculelor având masa maxim autorizată de 3,5
tone.
b. Este interzis fără permis L.T., accesul pe b-dul Braşovului, b-dul George Moroianu, str. Zizinului,
prevăzute cu interdicţia tuturor vehiculelor având masa maxim autorizată peste 5 tone.

ART.9
Nu este permisă staţionarea şi aprovizionarea cu materiale de construcţii şi de orice fel, pe străzile mai
sus menţionate (excepţie fac produsele perisabile a căror încărcătură maxim autorizată nu depăşeşte masa
maxim autorizată de 3,5 tone), fără permisul L.T.
Art. 9.a.
Pentru zonele explicitate la art.8, pct.a şi b si pentru toate străzile din municipiul Săcele, se pot elibera
L.T.-uri şi pentru autovehiculele a căror masă maximă autorizată depăşeşte 20 de tone, dacă administraţia
locală aprobă, cu condiţia achitării unui tarif majorat cu 10 lei pentru fiecare tonă în plus peste tonajul
aprobat prin prezentul Regulament şi 10 lei pe fiecare stradă pentru care se va solicita permisul L.T. după cum
urmează:
Tonaj
Între 17-20 tone/zi

Peste 20 de tone
De la 20 tone, 10 lei/tonă

17-20 tone/săptămână
17-20 tone/lună
17-20 tone/6 luni
17-20 tone/12 luni

De la 20 tone 10 lei/tonă plus 10 lei/zi
De la 20 tone 10 lei/tonă plus 50 lei/săptămână
100 lei/ lună
De la 20 de tone, 10lei/tona plus 200 lei/trimestru

ART.10.
Nu se vor elibera L.T.-uri pentru alei, parcuri, promenadă, pieţe, cu masa maxim autorizată peste 10 de tone.
Nu se vor elibera L.T.-uri pentru acces în cartiere cu blocuri de locuinţe, cu masa maxim autorizată peste 20
de tone.

CAPITOLUL IV
MENŢIUNI SPECIFICE

ART.11.
Permisul de liberă trecere este valabil numai în original, copiiile xerox, fotocopii etc, nu conferă
posesorului dreptul de acces în zonele pentru care se eliberează LT.-ul.
ART.12.
Permisele de liberă trecere nu pot fi folosite în scopul parcării autovehiculelor pe străzile pe care
acestea au fost autorizate să circule.
ART.13.
În cazul în care, un mijloc de transport autorizat prin LT. (pe număr de înmatriculare) a fost avariat,
scos din circulaţie, radiat, înstrăinat, etc., proprietarul acestuia poate solicita eliberarea unui nou permis de
liberă trecere pentru un alt mijloc de transport din dotarea proprie, cu condiţia ca acesta să se încadreze în
aceleaşi limite de tonaj. Eliberarea noului LT. se va face fără plata de taxe sau tarife suplimentare, cu condiţia
ca vechiul LT. să fie prezentat pentru anulare.
ART.14.
Tarifele stabilite (conform anexei 1), de utilizare a drumului public în vederea eliberării permisului
L.T. se achită anticipat eliberării acestuia şi nu este restituibilă chiar în cazul scoaterii din circulaţie, vânzarii,
avariei, furtului, etc. a autovehiculului, pentru care a fost eliberat.
ART.15.
În cazul deteriorării permisului de liberă trecere se poate elibera un nou permis (cu aceleaşi înscrisuri
ca şi cel deteriorat) numai după prezentarea formularului deteriorat în vederea anulării.
ART.16.
În cazul pierderii sau furtului permisului de libera trecere, se poate elibera în baza unei cereri, un nou
permis care va purta aceleaşi înscrisuri (tonaj, număr de înmatriculare, zone de acces, tip marfă, posesor, etc.).
Permisul L.T. se va elibera începând cu ziua următoare prezentării de către solicitant a dovezii
anunţului pierderii sau furtului permisului L.T., în presa locală.

CAPITOLUL V
OBLIGAŢII CE REVIN
POSESORILOR PERMISELOR DE LIBERĂ TRECERE

ART.17.
Să expună permisul de liberă trecere la vedere, în interiorul cabinei vehiculului.
ART.18.
La solicitarea organelor de poliţie, să prezinte L.T.-ul pentru verificarea datelor înscrise pe acesta.
ART.19.
Autovehiculele autorizate trebuie să fie în stare tehnică corespunzătoare, nepoluante, cu sisteme care
să nu permită împrăştierea materialului transportat pe drumurile publice.
ART.20.
După descărcarea şi încarcarea mărfurilor, zona se va lăsa curată şi se vor lua măsuri pentru a evita
murdărirea străzilor.
ART.21.
Să utilizeze permisul de liberă trecere numai în conformitate cu datele înscrise pe acesta şi cu
respectarea prezentului regulament.
CAPITOLUL VI
SCUTIRI
DE LA PLATA TARIFULUI DE UTILIZARE A DRUMURILOR PUBLICE
ART.22.
Sunt scutite de la plata tarifului şi pot circula fără permise de liberă trecere, următoarele categorii de
autovehicule:
- autovehiculele aparţinând M.A.P.N, Poliţiei, Pompierilor, Serviciilor de Ambulanţă, Jandarmeriei, ale SRI,
SPP, SIE, Ministerului Justiţiei, Direcţiei Generale a Penitenciarelor, Ministerului Public;
- autovehiculele speciale care se deplasează în cazuri de deces;
- autovehiculele aparţinând Primăriei, Prefecturii, Procuraturii, Consiliului Judetean;
- autovehiculele destinate transportului de călători;
- autovehiculele de intervenţie aparţinând, S.C.ELECTRICA S.A., R.A.G.C.P.S. Săcele., R.P.L.P.Săcele R.A.,
S.C. COMPANIA APA S.A., S.C.DISTRIGAZ-SUD S.A., unităţilor operatorilor de salubritate.
ART.23.
La Centrul de Informare Cetăţeni, se vor afla 4 (patru) LT.-uri ce vor fi folosite pentru rezolvarea acţiunilor
urgente întreprinse la dispoziţia Primarului.
Câte un L.T. pe număr de înmatriculare se va elibera în mod gratuit pentru autovehiculele firmelor care
sponsorizează următoarele unităţi:
- grădiniţe, spitale, cămine de bătrâni, biblioteci volante, alte aşezăminte sociale, culturale şi de
învăţământ pe teritoriul municipiului Săcele şi care se deplasează în acest scop.

ART.24.
Toate instituţiile şi persoanele interesate, nominalizate la Art.23, vor depune adrese de solicitare a
permiselor L.T. însoţite de copii după cărţile de identitate ale autovehiculelor pentru care se face solicitarea.
ART.25.
Sunt scutiţi de taxe si pot circula cu L.T.-uri pe număr de înmatriculare (eliberate gratuit) următoarele
categorii de autovehicule:
- dotate special, aparţinând persoanelor cu handicap neuromotoriu;
- autoturisme aparţinând cetăţenilor riverani zonelor de acces, unde sunt impuse restricţii de circulaţie
(ambele cazuri cu respectarea Art.5, pct.”e” din prezentul regulament).

CAPITOLUL VII
CONTRAVENŢII SI SANCŢIUNI
ART.26.
Conform ORDONANŢEI nr. 2 din 12 iulie 2001 (*actualizată*) privind regimul juridic al
contravenţiilor, următoarele fapte dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie
considerate infracţiuni:
a) circulatia autovehiculelor pe străzile cu interdicţii de circulaţie (acces interzis, limitare tonaj) fără permis
L.T. sau circulaţia pe străzile care nu au fost înscrise în permisele de liberă trecere şi se sancţionează cu
amendă contravenţională între 1.500 lei – 2.500 lei;
b) depasirea tonajului înscris în L.T. pentru zona în care se afla autovehiculul şi se sancţionează cu amendă
contravenţională între 1.000 – 2.000 lei;
c) nerespectarea orarului de acces înscris în permisul de libera trecere prevăzut la art.3, se sancţionează cu
amendă contravenţională între 500 – 1.000 lei;
d) folosirea permisului de liberă trecere pentru parcarea autovehiculului pe străzile pe care acesta a fost
autorizat să circule se sancţionează cu amendă contravenţională între 1.000 – 1.500 lei.
e) folosirea permisului de libera trecere pe un număr de înmatriculare pentru un alt autovehicul decât cel
înscris se sancţionează cu amendă contravenţională între 1.500 – 2.000 lei.
f) nerespectarea art.20, cu amendă contravenţională între 1.000 – 2.000 lei;

ART.27.
Constatarea contraventiilor se va face pe baza de proces-verbal de contravenţie de către:
- Lucrătorii de Poliţie Rutieră Săcele
- Lucrătorii Direcţiei Poliţiei Locale Săcele
- Împuterniciţii Primarului;
ART.28.
Pentru nerespectarea condiţiilor prevăzute în autorizaţia de liberă trecere, posesorii acesteia vor fi
sanctionati, pe lângă amenda prevazută la Art.26 şi cu confiscarea permisului de liberă trecere.
Permisul de libera trecere confiscat, însoţit de proces-verbal de constatare a contravenţiei, va fi depus de
constatator la Serviciul din cadrul Primăriei şi Comisiei de circulaţie din cadrul Primăriei mun. Săcele.
Confiscarea Permisului de liberă trecere exonerează Primăria de restituirea tarifelor de utilizare a
drumurilor publice care au stat la baza eliberării acestuia.

CAPITOLUL VIII
DISPOZITII FINALE
ART.29.
Prezentul regulament şi taxele speciale, intră in vigoare odata cu rămânerea definitivă a Hotărârii Consiliului
Local Săcele prin care se aprobă.
ART.30.
Posesorii de permise de liberă trecere, cu valabilitate pe anul 2013 eliberate anterior aprobării prezentului
Regulament işi păstrează valabilitatea până la expirare..
ART.31. Pe toată durata de valabilitate a prezentului regulament, tarifele de utilizare a drumurilor publice se
vor stabili şi modifica numai anual, prin hotărâri ale Consiliului Local,
CAP IX
REGLEMENTĂRI SPECIALE
Dacă drumul prezintă risc de deteriorare, administraţia nu va elibera permis de liberă trecere L.T.
pentru un maxim autorizat mai mare de 20 tone
2. Permisul LT pentru o valabilitate mai mare de o zi, se va solicita inainte cu cel puţin două zile
eliberării acestuia;
3. Autovehiculele care aprovizionează cu alimente, cu masa maxim autorizată peste 3,5 tone, au
obligaţia ca aprovizionarea să solicite permis L.T.
4. Dacă din motive imputabile solicitantului permisului de liberă trecere, drumul pentru care a solicitat
LT se degradează respectiv deteriorare grătare de trecere, rigole de scurgere şi carosabil deteriorat
(crăpat), solicitantul are obligaţia remedierii la starea iniţială eliberării LT-ului.
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