ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 133
privind accesul, pe drumurile publice din oraşul Ocna Mureş, a autovehiculelor cu masa
totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, în baza autorizaţiei de acces
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
30.06.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.519/24.06.2014 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul nr.7411/28.05.2014 şi raportul de specialitate nr. 7415/28.05.2014
ale Serviciului venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale, avizele comisiilor de specialitate
ale consiliului local şi Avizul Poliţiei oraşului Ocna Mureş cuprins în adresa nr. 371306/10.06.2014,
coroborate cu art.283 alin.(2) din Legea nr.571/2003 - Codul fiscal, actualizată, O.G. nr.43/1997
privind regimul juridic al drumurilor, actualizată, art.128 alin.(1) lit.d) din O.U.G. nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice, Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,
În temeiul art.27, art. 36 alin. (4) litera c), alin.(6) lit.a), pct.13, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.
(1) litera b) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: (1) Se aprobă cuantumul taxelor speciale care vor fi încasate la nivelul oraşului Ocna
Mureş pentru eliberarea autorizaţiilor de liber acces pe drumurile publice din oraşul Ocna Mureş, cu
excepţia străzilor George Coşbuc şi Horea, pentru autovehiculele care au masa totală maximă
autorizată mai mare de 7,5 tone, funcţie de perioada de valabilitate a autorizaţiei, după cum
urmează:
- 10 lei/zi/autovehicul ;
- 50 lei/lună/autovehicul ;
- 250 lei/an/autovehicul ;
(2) Sumele încasate cu titlu de taxă specială aprobată conform alin.(1) se fac integral venit la
bugetul oraşului Ocna Mureş.
Art. 2: Sunt exceptate de la obţinerea autorizaţiei de liber acces autovehiculele aparţinând
poliţiei, jandarmeriei, pompierilor, serviciilor de ambulanţă, cele ale Ministerului Apărării
Naţionale, unităţilor speciale ale S.R.I., S.P.P., S.I.E. şi autovehiculele aparţinând altor instituţii şi
autorităţi publice precum şi toate autovehiculele care tranzitează oraşul pe traseul ocolitor (strada
Digului-segmentul străzii Mihai Eminescu cuprins între str. Digului şi str. Fabricii-strada Fabricii).
Art. 3: (1) Sunt exceptate de la plata taxei speciale pentru eliberarea autorizaţiei de acces
autovehiculele pentru care accesul în zonele cu restricţie este necesar pentru: desfăşurarea de
activităţi de intervenţii la reţelele de utilităţi publice, derularea unor lucrări publice, transportul
şi/sau distribuţia de ajutoare umanitare.
(2) Pentru autovehiculele prevăzute la alin.(1) solicitanţii vor depune cererea de eliberare a
autorizaţiei de acces cu scutire de la plata taxei speciale, în condiţiile prevăzute la art.4.
Art. 4: Se aprobă procedura de eliberare a autorizaţiilor de acces prevăzute la art. 1 şi art.3
astfel:
a) autorizaţia de liber acces se eliberează pe baza cererii scrise depuse la Primăria oraşului
Ocna Mureş de către solicitant – persoană fizică sau juridică, proprietar sau deţinător cu
orice titlu al autovehiculului pentru care se solicită emiterea autorizaţiei de acces. Cererea
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va fi însoţită de certificatul de înmatriculare al autovehiculului în copie legalizată sau copie
simplă atestată pentru conformitate cu originalul de către solicitant precum şi de exemplarul
original sau în xerocopie al chitanţei doveditoare a plăţii taxei speciale în cuantumul
aprobat la art.1, funcţie de perioada de valabilitate sau, după caz, de actul doveditor al
încadrării solicitantului, respectiv a autovehiculului pentru care se solicită autorizaţia în una
din categoriile exceptate de la plata taxei speciale de eliberare a autorizaţiei conform art. 3;
b) pe fiecare autorizaţie se va specifica: zona de acces, cu indicarea traseului; numărul de
înmatriculare al autovehiculului; numele deţinătorului; perioada de valabilitate; indicarea
chitanţei de plată a taxei speciale sau menţiunea „scutit”, după caz;
c) autorizaţia nu este transmisibilă;
d) renunţarea solicitantului la dreptul de acces după ce autorizaţia de liber acces a fost
înregistrată şi eliberată nu îi dă dreptul acestuia de a i se restitui, total sau parţial, suma
achitată cu titlu de taxă specială pentru eliberarea autorizaţiei de liber acces;
Art. 5: (1) Circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice din oraşul Ocna Mureş pe care
există restricţii cu privire la tonaj fără a deţine autorizaţia de liber acces eliberată în condiţiile
prevăzute de prezenta hotărâre precum şi imposibilitatea de a prezenta autorizaţia cu ocazia
controlului constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă al cărei cuantum este cuprins între
200 lei – 1.000 lei.
(2) Contravenienţii sancţionaţi în baza prezentei hotărâri pot achita, în termen de 48 de ore de la
primirea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, jumătate din valoarea
minimă a amenzii la serviciul venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale din cadrul
Primăriei oraşului Ocna Mureş.
(3) Prezenta hotărâre se completează cu prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, actualizată.
(4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare se
abrogă.
Art. 6: Împotriva prezentei hotărâri persoanele interesate pot depune plângere la Tribunalul
Alba, în termenul şi condiţiile stabilite prin Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 7: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia economică - Serviciul venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale;
- Poliţia oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul public “POLIŢIA LOCALĂ” din subordinea Consiliului local Ocna Mureş;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin mass media locală şi prin afişare la sediul şi pe site-ul
oficial al instituţiei;
Ocna Mures, 30.06.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF. HOREA HERŢEG

PSN/PSN.Ex.8.Anexe:0.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARĂ

Notă: consilieri în funcţie:17; prezenţi:14: voturi pentru:14;
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