
 
 

HOTĂRÂREA NR. 247  
pentru aprobarea  Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor  

de liberă trecere pentru circulaţia auto pe străzile din Municipiul Tulcea   
 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data 
de 24 februarie 2011;  

Examinand proiectul de hotărârec pentru aprobarea  Regulamentului privind eliberarea şi 
folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulaţia auto pe străzile din Municipiul Tulcea, 
proiect din initiativa Primarului;   
 Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu, 
inregistrat sub nr.G.8143/16.11.2011; 
 Avand in vedere prevederile H.G. nr.1391/04.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice; 
 In baza dispozitiilor  art. 9, art.10, art.36, alin. (2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, alin.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1- Se aproba Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere 
pentru circulaţia auto pe străzile din Municipiul Tulcea, conform anexei nr.1, parte integranta din 
prezenta hotarare.  

Art.2- Se aproba tarifele de utilizare a drumurilor publice din municipiul Tulcea, conform 
anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.3- Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 10 zile de la data aducerii la 
cunostinta publica.  

Art.4- La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea H.C.L. nr. 
35/26.02.2010 privind stabilirea tarifului pentru libera trecere in Municipiul Tulcea.  

Art.5-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputernicesc Directia de Întreţinere 
şi Administrare Patrimoniu Tulcea si Politia Locala. 

Art.6-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari autoritatilor 
interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor. 

 
        CONTRASEMNEAZĂ                                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                              CONSILIER, 
 
         Jr.BRUDIU Maria                                                                         GHERASIM Maria 

 
 
 



 
 
                                                                                              Anexa nr.1 
                                                                                              la HCL nr. 247/24.11.2011 

 
 
 

R E G U L A M E N T 
privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulaţia auto pe 

străzile din Municipiul Tulcea   
 
 
 
 

CAPITOLUL I - DEFINIRE şi CLASIFICARE 
 
ART. 1. Sunt denumite “permise de liberă trecere” (prescurtat L.T.), înscrisurile tipizate eliberate de 
Primăria municipiului Tulcea-prin DIAP, care conferă posesorului dreptul de a tranzita municipiul Tulcea 
într-o perioadă definita, cu un autovehicul a carui masa maxima autorizata este de peste 3,5 tone.  
ART. 2. L.T.-urile vor avea înscrise în mod obligatoriu următoarele: 
 A. Pe faţă: 
a) posesorul autovehiculului (eventual pe cine deserveşte); 
b) numărul de înmatriculare al autovehiculului; 
c) tonajul autovehiculului şi tipul acestuia; 
d) durata de valabilitate a permisului; 
 B. Pe verso: 
a) numărul şi felul documentului doveditor al achitării (chitanta, OP)  
b) instrucţiuni specifice (minimale) privind utilizarea permisului. 
ART. 3. Clasificarea permiselor de liberă trecere se face in functie de perioada de valabilitate, avand 
fiecare o alta culoare de fond: 
 1. formular tipizat cu valabilitate pe întreg anul; 
 2. formular tipizat cu valabilitate lunara; 
 3. formular tipizat cu valabilitatea zilnică . 
ART. 4. Formularele tipizate vor fi executate la tipografie, prin grija Primăriei municipiului Tulcea-DIAP. 
Culorile formularelor se vor schimba in fiecare an calendaristic, pe tipuri de LT-uri. 
 

CAPITOLUL II - MODALITATEA DE ELIBERARE 
 
ART. 5. În vederea eliberării LT.-urilor, solicitanţii vor prezenta următoarele documente: 
a) cerere tipizata în care sa se specifice detaliat următoarele: 
 motivaţia solicitării; 
 durata pentru care solicită eliberarea de LT. (anual, lunar, zilnic); 
 tonajul, felul autovehiculului; 
 felul transportului; 
b) copia certificatului de înmatriculare al autovehiculului;  
c) copia Certificatului de înmatriculare al societăţii comerciale (in cazul PJ); 
d) dacă este cazul alte documente ale solicitanţilor, care să ateste situaţii deosebite, necesitaţi, etc.. 
ART. 6. Toate documentele enumerate la art. 5 se vor depune la secretariatul Directiei Intretinere si 
Administrare Patrimoniu Tulcea.  
ART. 7. (1)Aprobarea eliberarii L.T.-urilor se face de către Primar, in baza documentelor depuse de 
solicitant. 



 (2)Se imputerniceste DIAP pentru eliberarea LT-urilor, dupa achitarea tarifului conform anexei 
aprobate de Consiliul Local.  

CAPITOLUL III - CIRCULAŢIA AUTO IN MUNICIPIUL TULCEA 
 

ART. 9.  (1)Este permisa libera circulatie in municipiul Tulcea a autovehiculelor cu masa maxima 
autorizata de pana la 3,5tone, cu respectarea indicatoarelor rutiere. 

(2) Circulatia in municipiul Tulcea cu un autovehicul a carui masa maxima autorizata este de 
peste 3,5 tone este permisa in baza unor LT-uri. 
ART.10. (1)Pe străzile din municipiul Tulcea, pentru care sunt instituite interdicţii/restrictii de circulaţie 
(acces interzis, limitare de tonaj), este permisa ocazional libera trecere a autovehiculelor cu masa 
maxima autorizata de pana la 25 tone, in baza unor LT-uri / zi.  

(2)Pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata de peste 25 tone, se elibereaza LT-uri/zi 
numai cu avizul S.C. AQUASERV S.A. Tulcea. 
ART. 11. (1)Pe faleza Dunarii este permisa libera trecere in scop de aprovizionare, in baza unor LT-uri / 
zi, numai intre orele 06-16, pentru autovehicule cu masa maxima autorizata pana la 3,5t, conform anexei 
aprobate de Consiliul Local. 

(2) Libera trecere a autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5t este permisa pe 
faleza Dunarii pentru interventii la nave, numai cu avizul S.C. AQUASERV S.A. Tulcea si in prezenta 
reprezentantului acesteia, in baza unor LT-uri / zi, conform anexei aprobate de Consiliul Local. 

ART.12. Pentru circulatia in municipiul Tulcea, in cazul societatilor comerciale care au mai multe 
autovehicule cu aceeasi masa maxima autorizata, de peste 3,5tone, se pot elibera max. 5 LT-uri pe 
numele societatii, fara a fi specificat numarul de inmatriculare al autovehicului. Autovehiculele acestor 
societati pot circula pe strazile din municipiul Tulcea avand asupra lor, LT-urile in original.  
 

Excepţie fac mijloacele de transport în comun şi autocarele. 
 

ART. 13. Nu se vor elibera L.T.-uri pentru alei, parcuri, zona de promenada, pieţe, accese 
incinte blocuri de locuinţe. 
 

CAPITOLUL IV – MENŢIUNI SPECIFICE 
 

ART. 14. Permisul de liberă trecere este valabil numai în original. Copiile xerox, fotocopii etc, nu conferă 
posesorului dreptul de circulatie prin municipiul Tulcea. 
ART. 15. Permisele de liberă trecere nu pot fi folosite în scopul parcării autovehiculelor pe străzile din 
municipiul Tulcea. 
ART. 16. (1) În cazul în care, un autovehicul pentru care a fost eliberat un LT (pe număr de 
înmatriculare) a fost avariat, scos din circulaţie, radiat etc., proprietarul acestuia poate solicita eliberarea 
unui nou LT pentru un alt autovehicul din dotarea proprie, cu aceeaşi masa maxima autorizata. 
Eliberarea noului LT se va face in baza unor documente justificative, fără plata unor tarife suplimentare, 
cu condiţia ca vechiul LT sa fie depus pentru anulare. 

(2)În situatia în care, un autovehicul pentru care a fost eliberat un LT (pe număr de înmatriculare) 
a fost înstrăinat, noul proprietar al acestuia poate solicita eliberarea unui alt LT, in baza documentelor 
justificative, fără plata unor tarife suplimentare, cu condiţia depunerii vechiul LT pentru anulare. 
ART. 17. Tariful incasat la eliberarea permisului de liberă trecere, pentru utilizarea drumului public, nu 
se restituie in nici o situatie.  
ART. 18. În cazul deteriorării permisului de liberă trecere se poate elibera un nou permis (cu aceleaşi 
înscrisuri ca şi cel deteriorat) numai după depunerea formularului deteriorat în vederea anularii. 
ART.19. (1) În cazul pierderii sau furtului permisului de liberă trecere, se poate elibera o dovada pana la 
sfarsitul lunii in curs. 

(2)Dovada va purta aceleaşi înscrisuri (tonaj, număr de înmatriculare, posesor, etc.) ca şi înscrisul 
original. 



 (3)Pentru LT-urile anuale pierdute sau furate, începând cu luna următoare expirării dovezii si 
pana la sfarsitul anului, se va elibera un nou permis de liberă trecere (cu aceleaşi înscrisuri ca şi vechiul 
permis pierdut). 

 
CAPITOLUL V - OBLIGAŢII CE REVIN POSESORILOR  

PERMISELOR DE LIBERĂ TRECERE 
 
ART. 20. Să expună permisul de liberă trecere la vedere, în interiorul cabinei autovehiculului. 
ART. 21. La solicitarea organelor de politie, sau împuterniciţilor primarului, sa prezinte L.T.-ul pentru 
verificarea datelor înscrise pe acesta. 
ART. 22. Autovehiculele autorizate trebuie sa fie în stare tehnica corespunzătoare, nepoluante, cu 
suprastructuri închise sau prevăzute cu prelata şi cu aspect corespunzător. 
ART. 23. După descărcarea şi încărcarea mărfurilor, zona se va lăsa curată şi se vor lua masuri pentru 
a evita murdărirea străzilor. 
ART. 24. Sa 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. 25. Sunt scutite de plata tarifului şi pot circula fără permise de liberă trecere, următoarele categorii 
de autovehicule: 
 autovehiculele aparţinând Primăriei, Poliţiei, Pompierilor, Serviciilor de Ambulanţă; 
 autovehiculele speciale care se deplasează în cazuri de deces; 
 autovehiculele aparţinând Prefecturii, Procuraturii; 
 autovehiculele aparţinând institutiilor subordonate Consiliului Local.  
ART. 26. Pentru autovehiculele utilizate de agenţii economici care au contracte de prestări 
servicii incheiate cu Consiliul Local si/sau cu institutiile subordonate acestuia se aplica o 
reducere de 50% la tarifele de utilizare a drumurilor publice, prevazute in anexa.  
ART. 27. Toti agenţii economici care se incadreaza la art.26, vor depune adrese de solicitare a 
permiselor LT însoţite de cărţile de identitate ale autovehiculelor pentru care se face solicitarea si de 
inscrisuri care sa ateste situatia contractuala cu Consiliul Local si/sau cu institutiile subordonate 
acestuia. 

 
 

CAPITOLUL VII - CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI 
 
ART. 28. Constituie contravenţii la prezentul regulament următoarele fapte daca nu au fost săvârşite în 
astfel de condiţii încât, potrivit legii, sa fie considerate infracţiuni: 
a) circulaţia autovehiculelor  pe străzile cu interdicţii de circulaţie (acces interzis, limitare tonaj) fără LT 
se sancţionează cu amenda de 2.500 lei. 
b) depăşirea tonajului înscris în LT pentru zona în care se afla autovehiculul şi se sancţionează cu 
amenda de 2.000 lei. 
c) folosirea permisului de liberă trecere pentru parcarea autovehiculului pe străzile din municipiul Tulcea  
se sancţionează cu amenda de 1.500 lei. 
d) folosirea permisului de liberă trecere de un alt autovehicul decât cel pentru care a fost eliberat se 
sancţionează cu amenda între de 2.000 lei 
ART. 29. (1)Pentru savarsirea faptelor prevăzute la art.28 lit.a) si lit.d), posesorii LT-urilor  vor fi 
sancţionaţi, pe lângă amenda  şi cu confiscarea permisului de liberă trecere. 
  
(2)Permisul de liberă trecere confiscat, însoţit de proces-verbal de constatare a contravenţiei, va fi 
depus de constatator la D.I.A.P.  



 (3)Confiscarea permisului de liberă trecere exonerează Primăria de restituirea tarifelor de utilizare 
a drumurilor publice care au stat la baza eliberări acestuia. 
ART. 30. (1)Constatarea contravenţiilor se va face pe baza de proces-verbal de contravenţie de către: 

 Organele de Poliţie; 
 Poliţia Locala; 
 Împuterniciţii Primarului. 

 (2)Plata amenzii se va face la punctele de incasare ale Serviciului Impozite si Taxe locale. 
(3)Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 ore de la data incheierii procesului verbal ori, 
dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din valoarea amenzii, agentul constatator facand 
mentiunea despre aceasta posibilitate in procesul verbal de constatare a contraventiei. 
 
 

CAPITOLUL VIII - DISPOZIŢII FINALE 
 
ART. 31. Prezentul regulament intra în vigoare in termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinta 
publica si rămânerea definitiva a Hotărâri Consiliului Local Tulcea prin care se aproba. 
ART. 32. Posesorii de permise de liberă trecere, cu valabilitate pe anul 2011 eliberate anterior aprobării 
prezentului Regulament îşi păstrează valabilitatea pana la expirare.  
ART. 33. Pe toata durata de valabilitate a prezentului regulament, tarifele de utilizare a drumurilor 
publice se vor stabili şi modifica numai prin hotărâri ale Consiliului Local.  
ART. 34. Permisele LT cu valabilitatea zilnică se vor elibera sub semnătura Directorului General al 
D.I.A.P. sau a înlocuitorului de drept.  
ART. 35. Falsificarea Permiselor LT, deţinerea sau utilizarea de formulare false constituie infracţiune şi 
se pedepseşte potrivit prevederilor Codului penal. 
 

 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
                                                          GHERASIM MARIA 

 



                                                                                              Anexa nr.2 
                                                                                              la HCL nr. 247/24.11.2011 

 
 
 

Tabel 
  

cuprinzand tarifele de utilizare a drumurilor publice din municipiul Tulcea  
 
 

Masa maxima autorizata Valoare tarif 
zilnic/autovehicul 

Valoare tarif 
lunar/autovehicul 

Valoare tarif 
anual/autovehicul 

Intre  3,5 tone – 6,0 tone 12 lei   250 lei   2.000 lei 
Intre  6,1 tone – 10,0 tone 23 lei   500 lei   4.000 lei 
Intre 10,1tone – 16,0 tone 68 lei 1.500 lei 12.000 lei 
Intre 16,1tone – 25 tone 114 lei 2.500 lei 20.000 lei 
Peste 25 tone 114 lei + 30lei/to - - 

 
 
Reglementari Speciale: 
  
1. Pentru accesul pe faleza Dunarii, intre orele 06-16, a autovehiculelor cu  masa maxima 

autorizata de pana la 3,5 tone, se achita tariful de 50lei/acces/autovehicul, in vederea 
aprovizionarii, iar pentru interventii la nave se percepe un tarif de 300lei/acces/utilaj, numai cu 
avizul S.C. AQUASERV S.A. Tulcea si in prezenta reprezentantului acesteia. 

2. Se aplica o reducere de 50% la tarifele de utilizare a drumurilor publice pentru 
autovehiculele agenţilor economici care au contracte de prestări servicii incheiate cu Consiliul 
Local si/sau cu institutiile subordonate acestuia 

3. Sunt scutite de la plata tarifului: 
 autovehiculele aparţinând Primăriei, Poliţiei, Pompierilor, Serviciilor de Ambulanţă; 
 autovehiculele speciale care se deplasează în cazuri de deces; 
 autovehiculele aparţinând Prefecturii, Procuraturii; 
 autovehiculele aparţinând institutiilor subordonate Consiliului Local.  
 

4.Suplimentar, se achita contravaloarea formularului Tipizat „LT”. 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
GHERASIM MARIA 
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