ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 238
privind revocarea HCLOM nr.133/30.06.2014; aprobarea cuantumului tarifelor suplimentare de
utilizare a drumurilor şi a condiţiilor de emitere a autorizaţiilor speciale de transport - AST pentru
transporturile cu autovehicule ce depăşesc masa şi/sau dimensiunile admise

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 18.12.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1850/12.12.2014 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere adresa nr.10723/2/G/SJ/15.07.2014 Instituţiei Prefectului – judeţul Alba,
referatul şi raportul de specialitate nr. 12434/28.10.2014 ale Serviciului venituri ale bugetului local,
impozite şi taxe locale, referatul nr.12434/17.11.2014 al Serviciului Public Poliţia Locală Ocna
Mureş, Avizul Poliţiei oraşului Ocna Mureş – Poliţia rutieră comunicat Primăriei Ocna Mureş cu
adresa nr. 196206/18.11.2014, Avizul Consiliului Judeţean Alba comunicat prin adresa
nr.20411/VII/F/8/09.12.2014 şi avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local 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: Se revocă Hotărârea nr.133/30.06.2014 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş
privind 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.
Art. 2: Efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România
sau în alte state, cu depăşirea masei totale maxime admise, a maselor admise pe axe şi/sau a
dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr.2 şi 3 din O.G. nr.43/1997, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, se poate face pe drumurile publice din oraşul Ocna Mureş, cu
excepţia străzilor George Coşbuc, Horea, Digului, Râului, Vadului, Ştefan Octavian Iosif, Mihai
Viteazul, Memorandumului, Ştefan cel Mare, Avram Iancu, Fabricii, 8 Martie şi Lungă, numai în
baza autorizaţiei speciale de transport, denumită în continuare AST, eliberată de către Primăria
oraşului Ocna Mureş în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre.
Art. 3: (1) Se aprobă cuantumul tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor publice din
oraşul Ocna Mureş care vor fi încasate la nivelul oraşului Ocna Mureş pentru eliberarea AST pe
drumurile publice din oraşul Ocna Mureş conform art.2, 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 tarife suplimentare aprobate conform alin.(1) se fac integral venit
la bugetul oraşului Ocna Mureş pentru finanţarea lucrărilor de administrare, exploatare, întreţinere,
consolidare, reparaţii şi modernizare a drumurilor publice din UAT Oraşul Ocna Mureş.
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(3) Sub indicatoarele de interzicere/restricţie referitoare la tonaj, se vor monta panouri
adiţionale cu următorul conţinut: „CU EXCEPŢIA DEŢINĂTORILOR DE AUTORIZAŢIE
SPECIALĂ DE TRANSPORT – AST CONFORM HCLOM NR.___/_____;”.
(4) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică în cazul străzilor George Coşbuc şi Horea pe care
sunt şi rămân valabile indicatoarele de interzicere/restricţie referitoare la tonaj existente.
Art. 4: Sunt exceptate de la obţinerea AST 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 traseele ocolitoare prevăzute la art.8 din prezenta.
Art. 5: (1) Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare pentru eliberarea AST
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 AST
cu scutire de la plata tarifelor suplimentare, în condiţiile prevăzute la art.6.
Art. 6: Se aprobă procedura de eliberare a AST prevăzută de prezenta hotărâre astfel:
a) AST 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 AST. Cererea 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 tarifelor suplimentare în cuantumul aprobat la art.
3, 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 tarifelor suplimentare de eliberare a AST ;
b) pe fiecare AST se va specifica: zona de acces, cu indicarea traseului; numărul de
înmatriculare al autovehiculului; numele deţinătorului; perioada de valabilitate; indicarea
chitanţei de plată a tarifelor suplimentare sau menţiunea „scutit”, după caz;
c) AST nu este transmisibilă;
d) renunţarea solicitantului la utilizarea AST după ce aceasta a fost înregistrată şi eliberată nu
îi dă dreptul acestuia de a i se restitui, total sau parţial, suma achitată cu titlu de tarife
suplimentare pentru eliberarea AST;
Art. 7: Se stabilesc traseele ocolitoare (de deviere) care vor fi utilizate de către autovehiculele
care tranzitează oraşul Ocna Mureş după cum urmează:
-

-

accesul spre localitatea Uioara de Jos, pe traseul: strada Digului, Râului, Vadului, Ştefan
Octavian Iosif, Mihai Viteazul, Memorandumului, Avram Iancu sau strada Digului, Râului,
Vadului, Ştefan Octavian Iosif, Mihai Viteazul, Ştefan cel Mare, Avram Iancu;
accesul spre comuna Noşlac, pe traseul: strada Digului, Fabricii;
accesul spre comuna Fărău, pe traseul: strada Digului, Fabricii, 8 Martie, Lungă;

Art. 8: (1) Circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice din oraşul Ocna Mureş pe care
există restricţii cu privire la tonaj fără a deţine AST eliberată în condiţiile prevăzute de prezenta
hotărâre şi/sau imposibilitatea de a prezenta autorizaţia cu ocazia controlului constituie contravenţie
şi se sancţionează cu amendă al cărei cuantum este prevăzut la art. 61 din O.G. nr.43/1997,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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(2) Pe lângă amenda contravenţională prevăzută la alin.(1), contravenienţii au obligaţia achitării
tarifului suplimentar conform art. 3 din prezenta, aferent zilei în care a fost constatată contravenţia,
obligaţie care se va consemna în cuprinsul procesului verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiei. În acest caz tariful se achită în termen de 10 zile calendaristice de la data comunicării
procesului verbal sancţionator. Pentru neplata tarifului în termenul stabilit, contravenientul are
obligaţia de a plăti penalităţi în cuantum de 0,2% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună de
întârziere începând cu data scadenţei şi până la data plăţii efective.
(3) 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.
(4) Prezenta hotărâre se completează cu prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, actualizată.
(5) Prevederile cuprinse în prezenta se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015, dată de la
care orice alte prevederi contrare se abrogă.
Art. 9: În vederea constatării contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea
prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte personalul angajat în cadrul Serviciului Public
Poliţia Locală din subordinea Consiliului local Ocna Mureş
Art. 10: 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. 11: 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, 18.12.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
JR. ARON MARIN

PSN/PSN.Ex.4.Anexe:0.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
JR. NICOARĂ FLORINEL

Notă: consilieri în funcţie:17; prezenţi:17; voturi pentru:16;
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