ROMANIA
JUDETUL BRAILA
MUNICIPIUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

:a: 0 TAR. A R. E A NR.. 'T.I..9
din 20.12.2018
Privind: Aprobarea Regulamentului pentru eliberarea ~i folosirea permiselor de
acces auto (PERM IS ACCES AUTO - P.AA), pentru circulatia
autovehiculelor pe strazile Municipiului Braila.
CO_BTL. UL LOCAL lVIUNICIPAL BBATT.A

La initiativa Primarului Municipiului Braila;
Avand in . vedere referatul de aprobare al initiatorului, raportul de
specialitate al Directiei Tehnice, precum ~i rapoartele comisiilor de specialitate
nr. 1, 2, 3, 4 si 5 din cadrul C.L.M. Braila;
in conf~rmitate cu prevederile O.G. nr.43/1997, privind regimul drumurilor,
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
in baza art. 36 alin. (1) ~i (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
in temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;

"HOTAR.ASTE:

Art.1 Se aproba Regulamentul pentru eliberarea

~i

folosirea permiselor de
acces auto (PERMIS ACCES AUTO - P.AA), pentru circulatia autovehiculelor
pe strazile Municipiului Braila, conform anexei, parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.2

La

data intrarii in vigoare
407/21 .12.2015 i~i inceteaza aplicabilitatea.

a

prezentei

hotarari

H.C.L.M.

Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Municipiului
Braila , prin Directia Tehnica, iar Secretarul Municipiului Braila
cuno~tinta publica ~i comunica celor interesati.
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REGULAMENT
pentru eliberarea

~i

folosirea permiselor de acces auto ( PERMIS ACCES AUTO - P.A.A.)
pe striizile Municipiului Briiila

CAPITOLUL 1
DEFINITII SI CLASIFICARE
ART.I
Sunt denumite "permise de acces auto"( prescurtat P.A.A), formularele completate si
eli berate la cerere de Primaria Municipiului Braila, care confera posesorului dreptul de a
transporta marfuri, materiale, etc., cu un anumit tip de autovehicul, intr-o perioada definita de
timp, in zone in care sunt impuse restriqii de circula\ie cu privire la limitarea de tonaj si
dimensiuni .
ART.2
Din punct de vedere al duratei de valabilitate, P.A.A.-urile pot fi eliberate astfel:
-cu valabilitate pentru maximum 1 an calendaristic, tara a depa~i 31 decembrie a anului in
curs;

-cu valabilitate pentru 0 luna (30 zile);
- cu valabilitate pentru 1 sau mai multe zile.
ART.3 .
(l)P.A.A. vor avea inscrise in mod ob ligatoriu urmatoarele:
a) numarul de inmatriculare al autovehiculului;
b) societateal beneficiarull proprietarul autovehiculului (transportului);
c) traseul (strazile pe care poate circula);
d) durata valabilitatii ;
e) numarul de inregistrare al cererii ;
f) data si ora eliberarii permisului;
g) antetul Primariei Municipiului Braila, semnatura primarului ~i ~tampila institu\iei;
h) HCLM de aprobare a prezentului regulament.
CAPITOLUL II
MODALITATEA DE ELiBERARE
ART. 4
in vederea eliberarii P.A.A . de catre Primaria Municipiului Braila, solicitan\ii vor
prezenta urmatoarele documente, ce vor fi depuse la registratura institutiei :
a) cerere, conform anexei nr. 2, in care sa se specifice detaliat urmatoarele:
- motivatia solicitarii ;
- durata pentru care se solicitli eliberarea de P.A.A . ;
- numarul de inmatriculare, tonajul, tipul autovehiculului;
- zona pentru care se solicita ~i strazile ce definesc traseul ;
- tipul marfurilor sau materialelor transportate;
b) copie a certificatului de inmatriculare al autovehiculului;

c) copie a certificatului de inregistrare al societalii comerciale sau a clir\ii de identitate,
pentru persoanele fizice;
d) daca este cazul, se vor prezenta:
-documente care atesta handicapul persoanei fizice solicitante, atestate de autoritatea
competenta;
-alte documente, in cazun deosebite, care sa justifice alte situalii, necesitap, etc. ale
solicitantilor;
ART.S
(\) In cazul platilor efectuate in sistem electronic, prin https:llwww.ghiseul.ro. dovada
platii va reprezenta permisul de acces auto pe strazile Municipiului Braila, plata efectuandu-se
fara autentificare.
(2) Dovada platii va contine urmatoarele informatii:
a)numarul dovezii de plata (RRN);
b) data platii (data autorizarii tranzactiei);
c) CNPINIF sau CIF/CUI al persoanei pentru care s-a achitat obligatia de plata;
d)codul si denumirea obI igatiei bugetare;
e)denumirea si CIF-ul institutiei publice beneficiare;
f)suma platita;
g)explicatii privind numarul de inmatriculare al autovehiculului si data valabilitatii;
ART.6
Accesul pentru urmatoarele strazi din municipiul Braila se va efectua dupa depunerea
documentatiei in cadrul copartimentului de specialitate, in vederea verificarii , aprobarii si
eliberarii autorizatiei :
-Centrul Vechi (zona cuprinsa intre Faleza Dunarii si Bulevardul Alexandru l. Cuza);
-Str. Unirii;
-Str. Plevna;
-Str. Rahova;
-Str. Stefan cel Mare;
-Str. M. Bravu;
-Str. Rosiorilor;
-Str. Tineretului;
-Str. Ghioceilor;
-Str. Mioritei;
-Str. Plutinei ;
-Str. Sandu Aldea;
-Str. Piala Uzinei.
CAPlTOLUL III
MENTIUNI SPECIFlCE
ART. 7
(I) Permisul de acces auto eliberat de Primaria Municipiului Braila este valabil pentru un
singur autovehicul si numai in original.
(2) Fotocopiile nu conferii posesorului dreptul de acces in zonele pentru care se elibereazii
P.A .A.
(3) Permisul de acces auto se tine la ~ofer, la bordul masinii.
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(4) In cazul pla!ii in sistem electronic ~oferul va de\ine ~i prezenta numarul dovezii de
plata (RRN).
ART. 8
Permisul de acces auto este emis intr-lin singur exemplar original pentru situa\iile in care
transportul se executa cu un ansamblu - auto format din tragator ~i remordi.
ART.9
Pentru autovehiculele cu remorca/semiremorca masa total a maxima se calculeaza prm
insumarea masei autovehiculului plus rem orca /semiremorca.
ART. 10
Permisele de acces auto nu pot Ii folosite in scopul parcarii autovehiculelor pe strazile pe
care acestea au fost autorizate sa circule.
ART. I I
Posesorul permisului de acces auto are obligatia respectarii programului de aprovizionare
pe strazile pe care este afi~at un astfel de program.
ART. 12
(I )Tariful / taxa in vederea eliberarii permisului de acces auto se achita anticipat
eliberarii acestuia ~i nu este restituibil(a) in cazul avariei sau furtului autovehiculului, pentru
care a fost eliberat.
(2) Tarifele / taxele utilizate pentru eliberarea P.A.A. sunt aprobate prin hotarare a eLM
Braila.
ART. 13
In cazul scoaterii din circulatie nu se va restitui contravaloarea permisului pentru
perioada ramasa neutilizata.
ART.14
Permisul de acces auto poate Ii transmisibil in cazul in care solicitantul instraineazii
autovehiculul pentru care s-a eliberat acest document. Noul proprietar va prezenta documentele
necesare revizuirii permisului, respectiv schimbarea numelui titularului, dupa cum urmeazii:
- contract vIDIzare - cumparare;
- factura(persoane juridice);
- permisul de acces auto pentru autovehiclilul vandutlcumparat.
ART.IS
(l) Daca posesorul unui permis de acces auto valabi I instraineaza autovehiclilul ~i
achizitioneaza un altul, Tara a transmite permisul noului proprietar, el trebuie sa prezinte atat
documentele ce atesta instrainarea autovehiculului cat ~i ale celui nou achizitionat, astfel:
-certificatul de radiere, dupa caz;
-contract vanzare - cumparare;
-factura (persoane juridice);
- certificat fiscal privind taxele locale;
-certilicat de inmatriculare pentru noul autovehicul;
- permisul de libera trecere pentru autovehiculul radiatlviindut.
Daca autovehiculul nou achizitionat se incadreaza intr-o alta categorie de tonaj, se va
calcula ~i plati diferenta taxei pentru eliberarea noului permis de acces auto.
(2) In cazul in care un mijloc de transport are 0 defectiune tehnica si este scos tempDrar
din uz, si acesta are un P.A.A. in peri Dada de valabilitate, proprietarul pDate sDlicita suspend area
pe periDada determinata a acestui P.A.A . si eliberarea altui permis pentru autDvehiculul care iI
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inlocuieste pe primul, In conditiile aceluiasi tonaj Sl prezentarea P.A.A. initial, pentru
suspend are.
ART. 16
(I) in cazul deteriorarii permisului de acces auto se poate elibera un nou perm is (cu
acelea~i inscrisuri ca ~i cel deteriorat) numai dupa depunerea unei cereri insotite de permisul
deteriorat, in vederea anularii .
(2) in cazul pierderii permisului de acces auto, solicitantul va primi 0 dovada de acces cu
valabilitate de 0 saptamana, timp in care va publica anuntul intr-un cotidian local, pe care il va
prezenta pentru a primi un nou permis de acces auto .
CAPITOLUL IV
TRANSPORT AGABARlTlC
ART. 17
Tarifele ~i taxele pentru eliberarea permisului de acces auto se percep ~i pentru utilajele
inregistrate care depa~esc gabaritul maxim admis in zonele cu restrictie.
ART.18
(I) Pentru autovehiculele agabaritice, se percepe un tarif pe kilometrul de drum strabatut
pe raza municipiului, precum si in functie de tonajul autovehiculului ~i se va inscrie pe P.A.A.
mentiunea "transport agabaritic".
(2) Inallimea maxima admisa pentru transportul agabaritic pe raza municipiului Braila
este de 4,40 metri.
(3) intreaga responsabilitate pentru efectuarea transportului agabaritic in condilii de
siguranta revine transportatorului , care va solicita asistenta din partea Politiei Rutiere, SC
Braicar, operatorilor de retele aeriene.
CAPITOLUL V
SITUA Til SPECIALE
ART. 19
(1) Solicitarea pentru eliberarea P.A.A. poate fi lacuta fie de firma transportatoare, fie de
beneficiarii transportului respectiv.
(2) in cazul in care beneficiarul transportului nu cuno~te, la momentul depunerii cererii,
sau in term en uti I, tonajul autovehiculului , pentru a obtine un permis de acces auto, va plati taxa
sau tariful aprobat, corespunzator limitei maxime a masei autorizate, facand 0 deciaratie pe
propria raspundere in acest sens.
(3) In cazul In care se solicita emiterea P.A.A., cu valabilitate mare, de 1 luniilan, pentru
un numar cunoscut de autovehicule ce apa11in aceleia~i firme, dar pentru care nu se pot stabili, la
data depunerii cererii, numarul de inmatriculare ~i tonajul fiecaruia, solicitantul va plati taxa sau
tariful aprobat, pentru fiecare autovehicul , corespunzator limitei maxime a masei autorizate a
autovehiculelor posibile a realiza cursele, iar permisele de acces auto vor fi eliberate intr-un
numar egal cu numarul autovehiculelor pentru care s-a platit, lara a se inscrie numarul de
inmatriculare. in momentul emiterii P.A.A., acesta va fi insotit de 0 anexa, avizata de Primarul
municipiului Braila ~i stampilata, unde se vor preciza numerele de inmatriculare ale
autovehiculelor ce pot circula pe baza acelui permis, dar nu mai mult de 5 autovehicule. P.A.A.
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este valabil numal m format original si numai pentru unul dintre autovehiculele precizate m
anexa, respectiv cel care detine la bord acest perm is.
ART.20
In cazuri exceptionale, care nu sunt prevazute in prezentul regulament ~i in urma unei
analize a compartimentului de specia li tate, primarul municipiului Braila poate aproba eliberarea
de P.A.A. cu un alt regim dedit cel reglementat.
CAPITOLUL VI
OBLIGA Til CE REVIN POSESORILOR PERMISELOR DE ACCES AUTO
ART. 21
Sa expuna permisul de acces auto la vedere, in interiorul cabinei vehiculului .
ART. 22
La solicitarea organelor de politie, sau imputernicitilor primarului , sa prezinte P.A .A.-ul
sau numarul dovezii de plata (RRN) pentru verificare.
ART. 23
Autovehiculele autorizate trebuie sa fie in stare tehnica corespunziitoare, nepoluante, cu
suprastructuri inchise sau prevazute cu prelata ~i cu aspect corespunzator.
ART. 24
Dupa descarcarea ~i incarcarea marfurilor, zona se va lasa curata ~i se vor lua masuri
pentru a evita murdarirea strazilor.
ART. 25
Sa utilizeze permisul de acces auto numai in conformitate cu datele inscrise pe acesta ~i
cu respectarea prezentului regulament.
CAPITOLUL Vll
SCUTIRI DE LA PLATA TAXEII TARIFULUI PENTRU PERMISUL DE ACCES
AUTO
ART. 26
Sum scutite de plata taxei/tarifului ~i pot circula tara P.A.A . urmatoarele categorii de
autovehicule:
-autovehiculele apal'\iniind Poli(iei, Pompierilor, Serviciului de Ambulanla;
-autovehicule aparliniind Primariei, Consiliului Judelean, Prefecturii, Procuraturii;
-autovehiculele destinate transportului public de calatori ;
-autovehiculele serviciilor publice si societatilor comerciale infiintate sub autoritatea CLM
Braila, pe baza de cerere depusa la sediul primariei si raport al compartimentului de
specialitate aprobat de primar;
-autovehiculele operatorilor retelelor de utilitati publice, pentru intervenlii de urgenta, sau
alte lucrari, dupa caz, pe baza de informare transmisa la sediul primariei;
-pentru persoanele fizice cu handicap locomotor, dovedit prin certificat de incadrare in grad
de handicap, pentru autovehiculul folosit pentru deplasare, pe baza de cerere depusa la sediul
primariei si raport al compartimentului de specialitate aprobat de primar;
-in alte cazuri exceplionale, care nu sunt prevazute in prezentul regulament, pe baza unui
raport al compartimentului de specialitate, primarul poate aproba eliberarea unoI' permise de
acces auto scutite de la plata taxeil tarifului aferent.
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CAPITOLUL VIII
CONTRA VENTI! SI SANCTIUNI
ART. 27
Constituie contraven\ii Ia prezentul regulament urmatoarele fapte, dad! nu au fost si!var~ite in
astfel de condi\ii incat, potrivit Iegii, sa fie considerate infrac\iuni:
a) nedetinerea de catre so fer, la bordul masinii, a permisului de acces auto sau numarul
dovezii de plata (RRN), in cazlll in care acestea exista si sunt valabile, se sanc\ioneazi! cu
amenda intre 500 - 1.000 lei;
b) circula\ia autovehiculelor pe strazile cu interdic\ii de tonaj lara permis de acces auto, se
sanqioneaza cu amendi! de 2.500 lei ;
c) folosirea unui permis cu termenlll de valabilitate expirat se sanqioneazi! cu amendi! de
2.500 lei;
d) intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roti sau pe senile, precum si pierderea, prin
scurgere din vehicule, in timpul transportului , de materiale de constructie sau de alte materii;
curatarea sau spalarea vehiculelor de pam ant, de materiale sau de alte substante pe domenilll
public; scurgerea lubrifiantilor, a unor produse inflamabile, toxice sau de alta natura, se
sanctioneaza cu amenda de 2.500 lei .
ART. 28
Constatarea contraven\iilor ~i ap licarea sanqiunilor se vor face pe baza de proces-verbal de
contraven\ie de catre Poli\ia Locali! Bri!ila.
CAPITOLUL IX
DISPOZITI! FINALE
ART. 29
Prezentul regulament intra in vigoare la data de
ART. 30
Tarifele ~i taxele utilizate pentru el iberarea permisului de acces auto se aproba, se ajusteaza
~i/sau se modi fica prin hotariiri ale Consiliului Local Municipal Braila.
ART. 31
Prezentul regulament po ate fi modificat/completat, functie de modificarile tehnice si/sau
legislative, cu aprobarea CLM Braila.

PRE~EDINTE DE C'EDINTA
,
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ROMANIA
JUDETUL BRAlLA
MUNICIPIUL BRAILA
-PRIMAR-

.ear?

HCLM nr. -1'19/,,£,:; .12
Anexa nr.lla Regulament

PERMIS ACCES AUTO IN MUNICIPIUL BRAILA

AUTO NR. .............................................. .

PROPRlETARI BENEFICIAR ............................................................................ .

TRASEUL PE RAZA MUNICIPIULUI BRAILA: .................................................................... .

PERIOADA DE VALABILITATE: .............................................................................. .
NR. DE INREGISTRARE A CERERlI: ....................................................................... .
DATA SI ORA ELmERARlI PERMISULUI: ............................................................ ..

DRS: Prezenlul P.A.A. nil permite posesorului parcareafara plaia in zanete special amenajate;
£Ste interzisa eireulatia pe contrasens, pe ar/erele ell sens unic sf parcarea pe troluare sau spatiu verde;
P.A.A. se pas/reaza 10 hordul masinii pe perioada de valabiUtate;
P.A.A. se prezinta 10 solieitarea: agenlu/ui de eireulalie, a Po/iliei Locale BraUa sau a reprezentantu/ui impulernicit
01 Primariei Municipiului Brai/a.
In caz de accident. condueatorul auto este rasp/lnzalol' conform legi/or in vigoare.

PRIMAR
VIOREL MARIAN DRAGOMIR

HeLM n( · lIJ/"Qo.//l . Mtf'
Anexa nr.2 la Regulament

Formular cerere pentru eliberarea
unui permis acces auto

DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul.. ........................... ....... .... .... , reprezentant al SC .............. ...... ...... .cu ..............
sediul in ............ ..............strada .. ..... .............. ..... .. ... ........ nr ..... ... ... bloc ..... ... ... .. ap ...... ...... in calitate
de transportator -proprietar I beneficial' al transportului, va rog sa-mi aproba\i eliberarea unui
perm is de acces auto pentru autovehiculull ansamblul-auto cu numarul de
inmatriculare ...... ....... ...... ... ... .. ......... (tragator) ~i .... ......... ... ... ... ...... ...(remorca).
In acest sens men\ionez urmatoarele:
*motiva\ia solicitarii: ............ ...... ... ............ .... ... ....................... .. ....... .. ............. ...... .......... .
*durata pentru care solicita eliberarea de P.A.A . :.............. .... .. ...................................... ..
*tonajul, felul autovehiculului :..... .. ................. ... ....................... ........... .. ............ ... .......... .
ozona pentru care se solicita I strilzile: ....................... ........ ........ ........ ............................. .
*tipul marfurilor sau materialelor transportate:............................................. .............. ... ..

Anexez:
copie a certificatului de inmatriculare al autovehiculului ;
copie a certificatului de inregistrare al societalii comerciale sau a carJii de identitate
(buletinu lui) pentru persoane fizice;
- copie chitanta nr ... ............ ................. .. .. ... .. .. ........ ..
IDaca cste cazul:
• documente care atesta handicapul persoanei fizice solicitante, atestate de autoritatea
competenta;
• alte documente in cazuri deosebite care sa justifice alte situa\ii, necesita\i, etc. ale
solicitan\ilor ........ ............ .... .. ............... ................ ..... ................ ...................................... .

Altele: ......................................................................................... .
Declar ca voi respec/a prevederile Reglliamentillui pentru eliberarea $; folosirea permise/or de acces Quto, pe
strdzile Municipiu/ui Brai/a, aproba/ prin HeLM nr.............. .

DATA

SEMNATURA

