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HOTĂRÂREA NR.24/2014 

privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu 

masa totală maximă autorizată mai mare de 4,5 tone în municipiul Baia Mare 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, întrunit în şedinţă ordinară , joi 30 ianuarie 2014        

 

Examinând: 

•  proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Municipiului Baia Mare  

•  raportul de specialitate nr. 4/2014 promovat  de  SADSC, Direcţia Dezvoltare Publică, 

prin care se propune elaborarea unei hotărâri privind reglementarea circulaţiei pe 

drumurile publice din  municipiul Baia Mare a autovehiculelor destinate transportului de 

mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 4,5 tone; 

 

 

În temeiul prevederilor: 

• art. 30 alin. 4 şi art. 128 alin.1, lit. “d”  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu  modificările şi 

completările ulterioare;  

•  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, art.70 lit. 

“g”, aprobată prin Legea  nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

•  O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• art. 31 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare;  

• Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată 

 

Având în vedere: 

• avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

•  avizul secretarului municipiului Baia Mare; 

•  art. 27, art. 36 alin 2 lit.”b”,  alin.4 lit.”c”, lit.”e”,art. 45 şi  art. 115 alin.1 lit “b” din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare , 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1  Se aprobă instituirea unor zone de restricţie privind  accesul şi circulaţia autovehiculelor 

destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor, după cum urmează :  
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a)în zona « A » a municipiului Baia Mare, stabilită  conform   Anexei nr.1 care face  parte 

integrantă din prezenta, se restricţionează accesul şi circulaţia  autovehiculelor destinate 

transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 4,5 tone;  

 

          - accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu 

masa totală maximă autorizată mai mare de 4,5 tone, în zona  « A » de restricţie a municipiului 

Baia Mare este permis numai în condiţiile achitării unei taxe şi obţinerii unei autorizaţii de liber 

acces emisă în condiţiile reglementate de prezenta hotărâre. 

 

b)în zona « B » a municipiului Baia Mare, stabilită  conform   Anexei nr.2 care face parte 

integrantă din  prezenta hotărâre, se restricţionează accesul şi circulaţia  autovehiculelor 

destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 

tone; 

 

          - accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu 

masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, în zona  « B »  de restricţie a municipiului 

Baia Mare  este permis numai în condiţiile achitării unei taxe şi obţinerii unei autorizaţii de liber 

acces emisă în condiţiile reglementate de prezenta hotărâre;  

            

Art. 2  Restricţiile menţionate la art.1 din prezenta  vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere şi 

prin indicatoare de orientare.  

Art. 3  Se stabileşte nivelul taxelor percepute pentru eliberarea autorizaţiilor de liber acces după 

cum urmează:  

Zona A  

   

Masa totală maximă autorizată Lei/zi Lei/lună Lei/an 

între 4,5 tone şi 7,5 tone inclusiv   30   350   3200 

între 7,5 tone şi 16 tone inclusiv   50   600   5400 

între 16 tone şi 40 tone inclusiv 120 1200 11000 

mai mare de 40 tone 150 1800 16000 

 

Zona B  

   

Masa totală maximă autorizată Lei/zi Lei/lună Lei/an 

între 7,5 tone şi 16 tone inclusiv     40   450   4300 

între 16 tone şi 40 tone inclusiv     80   900   8500 

mai mare de 40 tone   120 1200 12000 

 

        NOTĂ: 

       -pentru autovehiculele cu remorcă, masa totală se calculează prin însumarea masei     

       autovehiculului plus remorca. 

       -pentru transporturile agabaritice, se percep taxe corespunzătoare autovehiculelor cu masa   

       totală maximă autorizată mai mare de 40 to. 

      -termenul „zi” va fi interpretat astfel:  „zi” =  24 de ore de la data şi ora eliberării  

      autorizaţiei de liber acces. 

    

Art. 4  (1)Autorizaţiile de liber acces se eliberează în baza Certificatului de înmatriculare sau 

înregistrare şi a plăţii taxei şi se prezintă la control însoţite de certificatul de înmatricular e 

sau înregistrare.  
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(2)Autorizaţiile de liber acces pot fi achiziţionate  online  accesând site -ul 

 www.baiamare.ro la secţiunea Plăteşte,  sau direct de la  Primăria municipiului Baia 

Mare. 

(3)Plata taxelor se poate face prin una din următoarele modalităţi: 

       -    online cu un card bancar,  indiferent de banca emitentă,  24 de ore pe zi, 7 zile pe  

             săptămână,  autorizaţiile de acces eliberându-se după validarea tranzacţiei. 

       -    la casieria Primăriei,  autorizaţiile de acces eliberându-se în zilele lucrătoare, 

            interval orar  8:00 – 10:00  şi 14:00-15:00. 

            (4)Autorizaţia se afişează la loc vizibil.  Nu este transmisibilă.  

            (5)Autorizaţiile de liber acces pentru zona A sunt valabile şi pentru restul municipiului. 

 

Art. 5 Sumele încasate prin eliberarea autorizaţiilor de liber acces se constituie venit la bugetul 

local al municipiului Baia Mare. 

Art. 6 Se aprobă  circulaţia  fără restricţii, scutite de taxe,  pe întreg teritor iul municipiului Baia 

Mare, în baza unor autorizaţii speciale de liber acces a  autovehiculelor  care sunt 

destinate  efectuării serviciilor,  activităţilor sau lucrărilor  de intervenţii de interes public. 

Art. 7 Nerespectarea prevederilor art. 1 şi 4  din prezenta,  constituie contravenţie şi se 

sancţionează conform prevederilor HCL nr. 223/2013, Anexa 1, capitolul IX, punctul 4 de 

către angajaţii Direcţiei Poliţia Locală, potrivit prevederilor  O.G. nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, cu toate modificările . 

Art. 8  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 566/2006 şi HCL nr. 325/2010  îşi 

încetează aplicabilitatea. 

Art. 9  Prezenta hotărâre se comunică la:  

• Primarul Municipiului Baia Mare; 

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

• Direcţia Economică ; 

• Direcţia Juridică ; 

• Direcţia Poliţia Locală ; 

• Direcţia Dezvoltare Publică; 

• Compartimentul Pregătire şi Elaborare Documente. 

• Mass Media locală                                                                                      

 

 

 

 

 

      P op Ştefan                                                                 Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                 Todoran Aurica   

                                                                                         Secretar                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 21 

Pentru 21 

Impotrivă - 

Abţineri - 

http://www.baiamare.ro/
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