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CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 64 
din 22 octombrie 2014 

 
 
privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii  publice locale (adică a 
drumurilor comunale, străzilor şi a altor categorii de drumuri aflate în proprietatea sau 
administrarea comunei) de către echipamente, utilaje/maşini, etc. destinate obţinerii de 
venituri conform art.283, alin.(2) din Codul Fiscal  
 
 

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  22 
octombrie 2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 318 din data de 17 octombrie 2014, emisă, 
de către primarul comunei Rîciu, 

 
Analizând:  
Expunerea de motive a primarului comunei Rîciu nr.3946 din 17 octombrie 2014, privind 

aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii  publice locale (adică a drumurilor 
comunale, străzilor şi a altor categorii de drumuri aflate în proprietatea sau administrarea 
comunei) de către echipamente, utilaje, etc. destinate obţinerii de venituri conform art.283, 
alin.(2) din Codul Fiscal;  

Având în vedere: 
-Prevederile art.283, alin.(2) şi alin.(3) din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal precum 

şi Normele metodologice de aplicare a acestuia; 
-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale (*actualizată*); 
În temeiul art. 36 alin.4 lit.d şi art.45 alin.1 din din Legea 215/2001 privind administratia 

publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.(1) Începând cu data de 01.11.2014 deţinătorii şi utilizatorii de autovehicule, 
persoane juridice şi persoane fizice, sunt obligate să obţină autorizaţii de circulaţie pentru 
autovehicule, atunci când masa totală a autovehiculului depăşeşte datorită dimensiunilor sale ori 
mărfurilor transportate,  greutatea de 16 tone reglementată prin indicatoare amplasate pe 
drumurile comunale ale Comunei Rîciu DC 143, DC 143 A, DC 155, DC 141, DC 142, DC 142 A-G, 
Drumuri vicinale, străzi, respectiv semnalizare permanenta, cu indicatoare rutiere specifice 
,,Accesul interzis vehiculelor având o greutate mai mare de 16t’’  "Limitare de viteza - 30 km/h" in 
localitati pentru toate autovehicule.  

(2) Se aproba, incepand cu data 01.11.2014, instituirea de tarife pentru circulatia 
vehiculelor, a caror masa totala depaseste limitele masice reglementate prin indicatoare 
amplasate pe  DC 143, DC 143 A, DC 155, DC 141, DC 142, DC 142 A-G, Drumuri vicinale, străzi. 



(3) Se aproba formularul autorizatiei de circulatie conform Anexei 1 si Anexei 2  care face 
parte integranta din prezenta hotarare . 

Art.2. Pentru obtinerea autorizatiilor de circulatie, delegatii imputerniciti ai persoanelor 
juridice sau persoanelor fizice se vor prezenta la serviciul de taxe si impozite al Com. Rîciu cu un 
dosar care sa cuprinda urmatoarele documente: 
-cerere tip completata cu datele fiecarei configuratii de transport ( auto + remorca/ 
semiremorca), semnata si stampilata ; 
-cartile de identitate ale configuratiei de transport (auto + remorca / semiremorca  - originale si 
copii; 
-certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului -original si copie (pentru persoanele juridice ); 

-cartea de identitate(buletinul de identitate) al detinatorului autovehiculului-      original si 
copie(pentru persoanele fizice) 
Documentele originale vor servi numai la confruntarea cu copiile, fiind returnate pe loc 
delegatului imputernicit al firmei de transport sau persoanelor fizice. Autorizatia de circulatie se 
emite pe configuratie de transport, nefiind transmisibila de la un vehicul la altul . 

Art.3. Autorizatiile de circulatie sunt emise fara a tine cont de tipul de efectuare a 
transporturilor: " in folos propriu " sau ''in scop comercial " . 

Art.4. Termenul maxim de eliberare a autorizatiilor de circulatie este de 3 zile lucratoare 
de la depunerea cererii, moment in care se va achita tariful, conform prevederilor prezentei 
hotarari, mentionand in documentul de plata (chitanta) numarul de inmatriculare al 
autovehicolului. Autorizatiile (ANEXA 2) vor avea înscrise în mod obligatoriu următoarele: 
a) numărul şi data înregistrării cererii; 
b) posesorul autovehiculului (eventual pe cine deserveşte); 
c) numărul de înmatriculare al autovehiculului 
d) tonajul autovehiculului şi tipul acestuia; 
e) durata de valabilitate a permisului; 
f) zilele între care s-a aprobat accesul 

Art.5 Valabilitatea autorizatiei poate fi prelungita, de catre autoritatea emitenta, la 
solicitarea detinatorului autorizatiei, daca nu se modifica traseul autorizat. 
Cererea de prelungire se va inainta autoritatii emitente cu cel putin 5 zile inainte de expirarea ei. 
Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda o singura data,cu plata tarifului aferent 
perioadei solicitate. 

Art.6.Autorizatia va fi afisata in loc vizibil pe fiecare autovehicul 
Art.7.Se aproba lista tarifelor pentru autorizarea autovehiculelor inmatriculate ce apartin 

persoanelor juridice sau fizice prevazute la art.1 (care include T.V.A.). 
 
 
 
 
 
 

              Tarife pentru autorizarea autovehiculelor inmatriculate 

Intre 16-30 T 100 Ron / Zi / autovehicul 

Peste  30 T 1000 RON /Zi / autovehicul 

 



Incadrarea autovehiculelor se va face dupa masa totala maxima autorizata inscrisa in cartea de 
identitate sau certificatul de inmatriculare al autovehiculului (sau ansamblului), in chitanta 
mentiunand numarul de inmatriculare al autovehicolului. Sambata, duminica si in zilele de 
sarbatori legale nu se vor emite autorizatii de circulatie. 

Art.8.Sunt scutite de la plata autorizatiei de circulatie autovehiculele ce apartin:  
- serviciilor publice si societatilor subordonate Consiliului Local al Com. Rîciu 
- Serviciilor Publice de Pompieri si Pompierilor Militari 
- Serviciului de Ambulanta 
- Politiei si Jandarmeriei 
- Ministerului Apararii Nationale 
- Autovehiculele incadrate ca autoturisme 

Art.9. Sumele provenite din activitatea de autorizare a autovehiculelor pe precum si 
sumele provenite din amenzile aplicate pentru incalcarea legislatiei aferente, constituie venituri 
ale Consiliului Local cu destinatia de utilizare pentru proiectarea, intretinerea, repararea, 
modernizarea, dezvoltarea retelei rutiere stradale comunale. 

Art.10.Este interzisa circulatia, pe drumurile mentionate, a autovehiculelor care se 
incadreaza in prevederile prezentei hotarari, fara a poseda autorizatie de circulatie. 

Art.11. (1) Nerespectarea prevederilor art.1 constituie contraventie si se sanctioneaza cu 
amenda de la 600 -1000 lei. 

(2) Contravenientii pot beneficia de posibilitatea de a achita jumatate din minimul amenzii 
in termen de 48 ore de la comunicarea procesului verbal de contraventie. 
             (3) Impotriva procesului verbal de contraventie se poate depune plangere, In termen de 
15 zile de la comunicare, aplicandu-se prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 in acest 
sens. 

Art.12. Pentru recuperarea sumelor datorate de catre transportatorii rau -platnici vor fi 
aplicate prevederile Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata . 

Art.13. Se va insarcina viceprimarul Com Rîciu cu executarea prevederilor prezentei 
hotarari. 
     Art.14. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
     Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
     Persoanelor juridice şi  persoanelor fizice 
    Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă 
publică prin publicarea pe   pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                  Ruţa Mircea                                                                       Secretar - Dunca Ioan 
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