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HOTARAREA nr.  15 din 09.02.2021 

privind aprobarea Regulamentului de instituire a taxelor speciale pentru 

autovehiculele destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă 

autorizată mai mare de 3,5 tone 

 

Consiliul Local al orașului Hârșova, județul Constanța, întrunit în ședință extraordinară 

la data de 09.02.2021 

Având în vedere: Referatul de aprobare al primarului Raportul de specialitate Avizul 

comisiei de specialitate a Consiliului Local Hârșova; 

În conformitate cu prevederile: Titlul IX , art. 484 din Legea nr. 227/2015, privind 

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind 

Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; OUG nr. 

195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; H.G. 1391/2006 privind Regulamentului de 

aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei Europene a 

autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), precum si art. 136 alin. 

(1) din O.U.G. nr. 57/2019, 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de instituire a taxelor speciale pentru autovehiculele 

destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masă totală maximă autorizată mai mare 

de 3,5 tone ce vor tranzita străzile aflate în administrarea orașului Hârșova. 

Art. 2. Primarul orașului Hârșova va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 

prin compartimentele de specialitate, care vor întocmi documentația necesară punerii în 

aplicare în condițiile legii a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată instituțiilor şi persoanelor interesate şi va fi adusă la 

cunoştință publică prin afişare, prin grija Secretarului General al orașului Hârșova. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi „pentru”, ______ voturi ”împotrivă” _______”abțineri” de 

către cei 17 consilieri prezenţi la şedinţă din totalul de 17 în funcţie, după cum urmează: 

 

          

  Preşedinte de ședință                 Contrasemnează 

      Consilier  local Chivu Alexandru-Iulian            Secretar general al orașului 

              Doinița Cristian 
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Anexa la HCL nr. 15 din 09.02.2021 

 

REGULAMENT 

 

de instituire a taxelor speciale pentru autovehiculele destinate transportului de mărfuri şi 

a utilajelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone 
 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1. Regulamentul are ca obiect instituirea şi stabilirea cadrului de aplicare şi organizare a 

eliberării Permisului de liberă trecere pentru autovehiculele destinate transportului de mărfuri şi a 

utilajelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. 

 

 

CAPITOLUL II 

Permisul de liberă trecere pentru autovehiculele destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu 

masă maximă autorizată mai mare de 3,5 tone  

 

Art. 2. Pentru folosirea tramei stradale  de către autovehiculele destinate transportului de mărfuri şi a 

utilajelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, Direcţia Buget Finanțe Contabilitate, prin Birou 

Impozite și Taxe Locale, va elibera Permisul de liberă trecere. 

 

Art. 3.  Se stabileşte taxa de eliberare a Permisului de liberă trecere  pentru autovehiculele destinate  

transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, conform 

Anexei nr. 1 la prezentul regulament. 

 

Art. 4. Veniturile rezultate din colectarea taxei de eliberare a Permisului de liberă trecere  se vor 

utiliza  la menţinerea în stare de folosinţă şi la modernizarea străzilor, drumurilor sau arterelor aflate în 

administrarea oraşului Hârşova. 

 

Art. 5.  În vederea eliberării Permisului de liberă trecere  solicitantul va înainta o cerere tip la care 

va anexa următoarele:  

• copia certificatului de înmatriculare a societăţii; 

• copia talonului sau a cărţii de identitate a autovehicului pentru care se urmăreşte obţinerea 

permisului; 

• alte copii ale documentelor legale relevante. 

 

Art. 6. (1) Permisul de liberă trecere se va plăti pentru fiecare autovehicul destinat transportului de 

mărfuri şi pentru utilajele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone care vor tranzita străzile 

aflate în administrarea oraşului Hârşova. 

(2) Taxa poate fi achitată fie zilnic, lunar sau anual, în cuantumul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul 

regulament. 
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Art. 7. La încasarea taxei şi la depunerea documentaţiei necesare prevăzută la art. 5 din prezentul 

Regulament, se va elibera Permisul de liberă trecere pentru autovehiculele destinate transportului de 

mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, al cărui model este prezentat 

în Anexa nr. 2 la prezentul regulament. 

 

Art. 8 (1) Permisul de liberă trecere se eliberează de către Primăria oraşului Hârşova prin Biroul 

Impozite şi Taxe Locale. 

(2) Autorizaţiile sunt sub formă de bilet/carton. 

(3) Permisul de liberă trecere se prezintă la control însoţit de certificatul de înmatriculare al 

autovehiculului. 

 

Art. 9. Permisul de liberă trecere pentru autovehiculele destinate transportului de mărfuri şi a 

utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone nu este transmisibil. 

 

Art. 10. Poliția Locală Hârșova are dreptul de a verifica în limitele administrative ale oraşului 

Hârşova, precum şi la ieşirea din oraşul Hârşova dacă autovehiculele au obținut Permisul de liberă 

trecere înaintea tranzitării oraşului. 

 

Art. 11. Pot circula fără a solicita eliberarea unui Permis de liberă trecere, următoarele categorii de 

autovehicule: 

a) cele destinate intervenţiilor la avariile drumurilor, reţelelor tehnico-edilitare şi care aparțin 

administratorilor acestor reţele; 

b) autovehiculele folosite de Primăria orașului Hârşova cu orice titlu de închiriere, comodat etc. 

numai dacă este făcută dovada existenţei unui astfel de titlu; 

c) cele aparţinând Companiei Naţionale Poşta Română S.A., precum şi ale agenţilor economici 

care fac servicii de expediţii şi curierat; 

d) cele aparţinând societăţilor de salubrizare; 

e) cele aparţinând instituţiilor publice, cele aparţinând serviciilor de ambulanţă, protecţiei civile, 

poliţiei, pompierilor, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Justiţiei-

Direcţia Generală a Penitenciarelor, Ministerul Public şi a unităţilor speciale ale S.R.I. şi S.P.P. aflate în 

misiune. 

 

Art. 12. Pot fi scutite de la obligaţia obţinerii Permisului de liberă trecere, autovehiculele agenţilor 

economici cu care Primăria orașului Hârşova are încheiate contracte de prestări servicii, de achiziţii publice 

de servicii sau lucrări, contracte de delegare de gestiune, dar numai pentru autovehiculele prevăzute în 

contract şi pe perioada derulării contractului. De asemenea, pot fi scutite de la plata taxei şi autovehiculele 

aparţinând societăţilor comerciale la care unic acționar este Consiliul Local Hârşova. 

 

Art. 13. Sunt scutite de la obligația obținerii Permisului de liberă trecere, următoarele categorii de 

contribuabili: 

a) veteranii de război; 

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite 

în prizonieri; 

c) persoanele fizice prevăzute în O.G. nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate în Romania cu începere de la 6 septembrie 
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1940 pâna la 6 martie 1945, aprobată şi modificatâ prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

d) persoanele fizice care au calitatea prevazută în O.G. nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de 

luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, 

persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi 

persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului 

communist instaurat în Romania, aprobată prin Legea nr. 568/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Art. 14. Persoanele scutite vor face dovada calităţii lor, prezentând documentele legale vizate la zi, la 

sediul Primăriei orașului Hârşova, Str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Biroul Impozite şi Taxe, care va 

elibera Pemisul de liberă trecere (Anexa nr. 3 la prezentul regulament) cu titlu gratuit.  

 

Art. 15. Sumele încasate prin eliberarea Permisului de liberă trecere se fac venit la bugetul local al 

orașului. 

 

 

CAPITOLUL III 

Contravenţii 

 

Art. 16. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei tranzitarea 

străzilor aflate în administrarea oraşului Hârşova, fără obţinerea prealabilă şi fără a poseda Permisul de 

liberă trecere stabilit prin prezentul regulament, de către autovehiculele destinate transportului de mărfuri 

sau a utilajului cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone sau cu Permis de liberă trecere 

eliberat anterior şi rămas fără valabilitate. 

 

Art. 17. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezentul Regulament se 

face de către Poliția Locală Hârșova, în condiţiile legii. 

 

Art. 18. Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, referitoare la 

constatarea, aplicarea sancțiunii, plata și încasarea amenzii, precum și la căile de atac, se aplică deopotrivă 

și contravențiilor stabilite prin prezenta hotărâre. 

 

 

CAPITOLUL IV 

Dispoziţii finale 

 

Art. 19. Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării Hotărârii Consiliului Local Hârşova 

privind aprobarea Regulamentului  de instituire a taxelor speciale pentru autovehiculele destinate 

transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. 

 

Art. 20. Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul Regulament. 
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Anexa nr. 1 

 

 

Taxa de eliberare 

Permis de liberă trecere   

 
Nr. 

Crt. 
SPECIFICAŢIE 

NIVELURI APLICABILE ÎN ANUL 

FISCAL 2021 

1. anual, program de noapte, sub 3,5 tone 1200 

2. anual, program de noapte, peste 3,5 tone 2400 

3. anual, program de zi, sub 3,5 tone 1800 

4. anual, program de zi, peste 3,5 tone 3000 

5. 

 

lunar, program de noapte, sub 3,5 tone 150 

6. lunar, program de noapte, peste 3,5 tone 350 

7. lunar, program de zi, sub 3,5 tone 300 

8. lunar, program de zi, peste 3,5 tone 450 

9. 

 

zilnice, sub 3,5 tone 15 

10. zilnice, peste 3,5 tone 30 
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Anexa nr. 2 

 

Model 

Permis de liberă trecere 
pentru autovehiculele destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă 

autorizată mai mare de 3,5 tone 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

9 
 

PRIMĂRIA ORAȘULUI HÂRȘOVA 

 

PERMIS DE LIBERĂ TRECERE 

pentru autovehiculele destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa 

totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nr. înmatriculare _________________________ 

Seria POH nr. _______ / __________ 

Valabil de la data ________________ la data ________________ 

 

23 

8 24 

7 25 

6 26 

5 27 

4 28 

3 29 

2 30 

1 31 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
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Anexa nr. 3 

 

 

Model 

Permis de liberă trecere 

(persoane scutite conform HCL nr. ______ / ______ ) 

 
 

PRIMĂRIA ORAȘULUI HÂRȘOVA 

 

PERMIS DE LIBERĂ TRECERE 

 

 

 

 

 

Nr. înmatriculare _________________________ 

 

Seria POH nr. _______ / __________ 

 

 


