ANEXA NR.1 la A H.C.L. nr. 243/2005
Republicata conf. HCL nr.

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

CAPITOLUL I
DEFINIRE ŞI CLASIFICARE
ART.1. Sunt denumite “permise de libera trecere” (prescurtat L.T.),
înscrisurile tipizate eliberate de Primăria Municipiului Braşov, care conferă
posesorului dreptul de a transporta mărfuri, materiale, etc., cu un tip de autovehicul,
într-o perioadă definită şi cu un orar stabilit în zone în care sunt impuse anumite
restricţii de circulaţie (limitare de tonaj, acces interzis şi oprire interzisă).
ART.2. L.T.-urile vor avea înscrise în mod obligatoriu următoarele:
A. PE FATĂ:
a) numărul şi data înregistrării cererii;
b) posesorul autovehiculului (eventual pe cine deserveşte);
c) numărul de înmatriculare al autovehiculului;
d) tonajul autovehiculului si tipul acestuia;
e) durata de valabilitate a permisului;
f) orele între care s-a aprobat accesul
B. PE VERSO:
a) zonele şi străzile pe care este permis accesul si circulaţia;
b) tariful încasat, numărul şi felul documentului doveditor al achitarii;
c) instrucţiuni specifice (minimale) privind utilizarea permisului
ART.3. Clasificarea permiselor de liberă trecere:
I. Din punct de vedere al duratei de valabilitate
I.1. formular tipizat - cu valabilitate pe întreg anul
I.1.a. valabilitate în “program de zi”
I.1.b. valabilitate în “program de noapte”
I.2. formular tipizat barat cu diagonala cu valabilitate lunar
I.2.a. valabilitate în “program de zi”
I.2.b. valabilitate în “program de noapte”
I.3. formular tipizat cu valabilitatea zilnică

ART.4. Formularele tipizate vor fi executate prin grija Primăriei municipiului
Braşov, prin executarea lor la tipografie. Culorile formularelor se vor schimba pentru
fiecare an calendaristic pe tipuri de L.T.-uri.
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:
- motivaţia solicitării;
- durata pentru care solicită eliberarea de LT;
(anual, lunar, zilnic);
- tonajul, felul autovehiculului;
- zona pentru care solicită şi străzile;
- felul marfurilor sau materialelor transportate;
- programul (zi/noapte) pe care-l solicită, etc.
b) copie de pe Certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
c) copie de pe Certificatul de înmatriculare al societăţii comerciale, în cazul în
care se solicită o durată de un an;
d) copie după Autorizaţia sanitar-veterinară pentru autovehiculele care
transportă produse perisabile: pîine şi produse de panificaţie, lapte şi produse
lactate, carne şi preparate din carne.”
e) dacă este cazul:
1. documente doveditoare privind handicapul neuromotriu (atestate de cel în
drept);
2. documente doveditoare privind domiciliul riveranilor şi posibilitatea de
parcare a autoturismului în incinta domiciliului ( copie după Cartea de
identitate, extras CF , Certificat înmatriculare auto la adresa de domiciliu.) „
3. alte documente în cazuri deosebite care să ateste situaţii, necesităţi, etc. ale
solicitanţilor.
4. copie după Autorizaţia de construire a beneficiarului, dacă este cazul.
ART.6. Toate documentele arătate la Art.5 se vor prezenta la Centrul de
Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Braşov. În urma
verificărilor (si eventual completărilor solicitate şi după achitarea taxelor aferente),
documentaţia se va depune la registratură.
ART.7. Aprobarea L.T.-urilor se va face după ce documentaţia depusă de
solicitant este verificată şi discutată cu un reprezentant al solicitantului, pe bază de
împuternicire, care acceptă programul şi tonajul admis în zona solicitată precum şi
taxele aferente, sub semnatură, de către reprezentanţii Centrului de Informaţii pentru
Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.
Eliberarea LT-urilor cu valabilitatea zilnică se va face de către reprezentanţii
Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.
Eliberarea LT-urilor cu valabilitatea de la o lună până la un an calendaristic se
va face prin Direcţia Tehnică- Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa
Circulaţiei.”

ART.8. Pentru cazuri deosebite sau pentru solicitări de liberă trecere care nu
se încadrează strict în prevederile regulamentului, eliberarea permiselor L.T. se poate
aproba de Comisia de Circulaţie constituită în cadrul Primăriei Braşov , sau de către
Directorul executiv al Direcţiei Tehnice sau înlocuitorul de drept al acestuia.

CAPITOLUL III
ZONELE DIN MUNICIPIU PENTRU CARE CIRCULATIA
ESTE ADMISA NUMAI PENTRU POSESORII DE L.T.

ART.9.
lit.a. Zona centrală:
- str.Republicii, M.Weiss
- Piaţa Sfatului
În această zonă, pentru acces şi aprovizionarea societăţilor comerciale şi
pentru transportul de valori băneşti la unităţile bancare, se vor elibera permise de
liberă trecere pentru autovehicule cu masa maximă autorizată până la 3,5 tone,
conform orarului aprobat de Consiliul Local, prin Anexa nr.2 la hotărâre.”
lit.b. Zona istorică:
1.Străzile de acces dinspre b-dul Eroilor spre cartierul Schei şi străzile din
cartierul Schei şi Prundul Braşovului.
2. Zona delimitată de str.N.Iorga, I.Maniu, Al.I.Cuza, Bisericii Române şi
Lungă.
În această zonă se pot elibera permise de liberă trecere pe perioadă
determinată (o zi până la o lună) şi pentru autovehicule având masa maximă
autorizată cuprinsă între 3,5 şi 5 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local,
prin Anexa nr.2 la hotărâre.
lit.c. Pentru celelalte străzi din municipiu pe care sunt prevăzute interdicţii de
circulaţie (acces interzis, limitare de tonaj), se vor elibera permise de libera trecere
pentru autovehicule cu masa maximă autorizată pana la 26 tone, conform orarului
aprobat de Consiliul Local prin Anexa 2.
lit.d. Pentru drumul Braşov - Poiana Braşov şi străzile din Poiana Braşov se
vor elibera permise de liberă trecere pe perioadă determinată (între o zi şi o lună)
pentru autovehiculele cu masa totală autorizata până la 10 tone (inclusiv), care
transportă materiale conform orarului aprobat de Consiliul Local prin Anexa 2.
Exceptie fac mijloacele de transport în comun şi autocarele.
lit.e. Pentru societatile comerciale (gen supermarket) care functioneaza pe
Calea Bucuresti (sector Pod Darste pana la intersectia cu Poienelor) precum si altele
similare din Municipiul Brasov, se pot elibera 5 LT fara numar de inmatriculare cu
conditia achitarii taxelor lunare aferente masei maxime autorizata astfel:

1 buc. LT - pentru auto cu masa max. autorizata pana la 10 tone,
2 buc. LT - pentru auto cu masa max. autorizata pana la 26 tone,
2 buc. LT - pentru auto cu masa max. autorizata peste 26 tone.
Taxele ce vor fi aplicate sunt cele stabilite anual prin HCL privind impozitele şi taxele
locale.
In urma achitării acestor taxe societăţile comerciale îşi vor tiparii Taloane cu
traseele de acces, care vor fi aprobate de Primăria Municipiului Braşov .
Autovehiculele, care aprovizionează aceste societăţi, pot circula având asupra lor în
original Talonul cu traseele de acces aprobat de Primăria Municipiului Braşov , expus
la vedere în interiorul cabinei, numai pe traseele înscrise în Talon.”
lit.f. Zona industrială a Municipiului Braşov în contextul prezentului Regulament se
consideră:
- platforma industrială Roman +Metrom cu acces din Ocolitoare- Calea
Bucureşti-Poienelor- Carpaţilor(până la acces Metrom)
- parcul industrial Carfil cu acces din Ocolitoare- Zizinului(până la pasaj CF)
- platforma industrială Tractorul +Rulmentul cu acces din Ocolitoare –
Hărmanului- Zaharia Stancu sau Ocolitoare-13 Decembrie –Zaharia Stancu.
- zona Bartolomeu Nord cu acces din Ocolitoare -Lânii, Plugarilor sau Calea
Feldioarei (Griviţei până la pasaj Fartec)
- zona Bartolomeu Sud cu acces din Ocolitoare - Calea Făgăraşului- Sos
Cristianului
- zona CF Timiş Triaj cu acces din Ocolitoare -Hărmanului – Fundătura
Hărmanului şi alte zone similare.

lit.g. Pentru societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în zona
industrială a Municipiului Braşov şi deţin în proprietate autovehicule
înmatriculate la sediul sau punct de lucru situat în zona industrială se pot aproba
Taloane cu trasee de acces pe numărul de înmatriculare al autovehiculului.
Taloanele cu traseele de acces se vor tipări de către societăţile comerciale
beneficiare şi se vor aproba de Primăria Municipiului Braşov, pentru fiecare
autovehicul deţinut în proprietate în condiţiile stipulate mai sus, pe trasee
prestabilite de comun acord.
Autovehiculele care se deplasează la şi de la locul de garare din incinta proprie
pot circula în această zonă fără permis de Liberă Trecere, având asupra lor în
original Talonul cu traseele de acces aprobat de Primăria Braşov.”
lit.h.
Pentru societăţile comerciale care îşi desfaşoară activitatea în zona
industrială a Municipiului Braşov se pot elibera 3 permise de liberă trecere (LT)
nenominale, cu condiţia achitării taxelor aferente pentru eliberarea permiselor de
liberă trecere pentru auto cu masa peste 3.5to.
In urma achitării acestor taxe autovehiculele care se deplasează în interesul
acestor societăţi
pot circula având asupra lor unul din documentele următoare, în original:
- CMR-Scrisoare de transport internaţional,
- Aviz de însoţire a mărfii ,
- Comanda de transport sau Ordin de deplasare, cu care justifică necesitatea
circulaţiei în zona respectivă , numai pe traseele menţionate în permisele de liberă
trecere.
Direcţia Tehnică va comunica permanent Poliţiei Locale Braşov, beneficiarii
permiselor de liberă trecere eliberate conform art.9.lit. h, pentru verificarea

concordanţei datelor din documentele de transport cu identitatea beneficiarului
transportului.”
ART.10. Nu se vor elibera L.T.-uri pentru alei, parcuri, promenada (N.Titulescu),
pieţe, accese incinte blocuri de locuinţe.

CAPITOLUL IV
MENŢIUNI SPECIFICE
ART.11. Permisul de liberă trecere este valabil numai în original, copiile
xerox, fotocopii etc, nu conferă posesorului dreptul de acces în zonele pentru care se
eliberează LT.-uri.
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. Taxa pentru eliberarea permisului L.T. se achita anticipat eliberarii
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 libera 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 o dovadă cu valabilitatea de o lună. Dovada va purta aceleaşi înscrisuri (tonaj,
număr de înmatriculare, zone de acces, tip marfă, posesor, etc.) ca şi înscrisul original.
Dovada se va elibera după ce solicitantul a anunţat pierderea sau furtul
permisului în presa locală.
După expirarea termenului de o lună, se va putea elibera un nou permis de
liberă trecere (cu aceleaşi înscrisuri ca şi vechiul permis pierdut) cu condiţia achitării
tarifelor începând cu luna următoare expirării dovezii.

CAPITOLUL V
OBLIGATII CE REVIN POSESORILOR
PERMISELOR DE LIBERA TRECERE
ART.17. Să expună permisul de libera trecere la vedere, în interiorul cabinei
vehiculului.
ART.18. La solicitarea organelor de poliţie sau împuterniciţilor primarului, să
prezinte L.T.-ul pentru verificarea datelor înscrise pe acesta.
ART.19. Autovehiculele autorizate trebuie să fie în stare tehnică
corespunzătoare, nepoluante, cu suprastructuri închise sau prevăzute cu prelată şi cu
aspect corespunzător.
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 taxei şi pot circula fără permise de liberă
trecere, următoarele categorii de autovehicule:
- autovehiculele aparţinând Poliţiei, Pompierilor, Jandarmeriei, Serviciilor de
Ambulanţă, I.S.U.
- autovehiculele speciale care se deplasează în cazuri de deces;
- autoturismele aparţinând Primăriei,
- autovehiculele destinate transportului de călători.
ART.23. Autovehiculele utilizate de agenţii economici care au contracte de
lucrări sau prestări servicii cu Municipiul Braşov sau Consiliul Local al Municipiului
Braşov, după caz, vor achita 50% din taxele aferente eliberarii permiselor de liberă
trecere.
Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei va deţine 4
(patru)
LT.-uri ce vor fi folosite pentru rezolvarea acţiunilor urgente întreprinse la
dispoziţia Primarului.
Pentru unităţile de învăţământ şi sănătate, pentru instituţiile şi serviciile
publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov precum şi alte
aşezăminte sociale şi culturale se pot elibera câte un permis de liberă trecere în mod

gratuit, pe numărul de înmatriculare al autovehiculului care se deplasează pentru
aprovizionare ori alte activitaţi conexe.
Pentru autovehiculele aparţinând sau utilizate de RATBV S.A. şi de Serviciul
Public Local de Termoficare Braşov, care se deplasează pentru intervenţii, reparaţii,
întreţinere, aprovizionare, se vor elibera, gratuit, permise de liberă trecere pe
numerele de înmatriculare ale acestora.
ART.24. Toate instituţiile şi persoanele interesate, nominalizate la articolul de
mai sus, 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 şi pot circula cu L.T.-uri pe număr de
înmatriculare (eliberate gratuit) următoarele categorii de autovehicule:
- autoturismele dotate special, aparţinând handicapaţilor neuromotori;
- autoturimele proprietatea persoanelor fizice riverane, cu domiciliul în zone
cu restricţie de acces, înmatriculate la adresa de domiciliu, cu respectarea Art.5,
pct.”e” din prezentul Regulament.

CAPITOLUL VII
CONTRAVENŢII SI SANCŢIUNI
ART.26. Constituie contravenţii la prezentul regulament următoarele fapte
dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate
infracţiuni:
a) circulaţia 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 între 1.500 lei –
2.500 lei;
b) depăşirea tonajului înscris în L.T. pentru zona în care se afla autovehiculul
şi se sancţionează cu amendă între 1.000 – 2.000 lei;
c) nerespectarea orarului de acces înscris în permisul de liberă trecere se
sancţionează cu amendă între 500 – 1.000 lei;
d) folosirea permisului de liberă trecere pentru parcarea autovehiculului pe
strazile pe care acesta a fost autorizat să circule se sancţionează cu amendă 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 între 1.500 – 2.000 lei.
ART.27. Constatarea contravenţiilor se va face pe baza de proces-verbal de
contravenţie de către:
- Organele de Poliţie
- Poliţia Locală Braşov
- Imputerniciţii Primarului
Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesului-verbal, ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate
din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiunea despre această posibilitate
în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

ART.28. Pentru nerespectarea condiţiilor prevazute 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 liberă trecere confiscat, însoţit de proces-verbal de constatare a
contravenţiei, va fi depus de constatator la Serviciul Amenajare Drumuri Publice,
Siguranţa Circulaţiei.
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 intră în vigoare odată cu rămânerea definitivă a
Hotărârii Consiliului Local Braşov prin care se aprobă.
ART.30. Posesorii de permise de liberă trecere, cu valabilitate pe anul 2005
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 prin hotărâri ale
Consiliului Local.
ART.32. Orarul maximal, stabilit prin Anexa 2 se poate modifica prin hotărâri
ale Consiliului Local.
ART.33. Permisele L.T. cu valabilitate zilnică se vor elibera sub semnătura
împuterniciţilor primarului a directorului tehnic sau a înlocuitorului de drept al
acestuia.
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