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Anexa.1 la HCL nr. ..... / .............. 

 

REGULAMENT 

privind eliberarea și folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulația autovehiculelor destinate 

transportului de mărfuri si a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5  tone pe străzile și 

drumurile Comunei Bod 

 

PREAMBUL 

Prezentul Regulament are în vedere următoarele prevederi legale: 

• OUG nr. 195/2002, modificată și completată, privind circulația pe drumurile publice, 

• OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, 

• Acordul nr. 155544/11.05.2021 al MAI-IJP Brașov, Serviciul Rutier. 

Prezentul regulament reglementează procedura de eliberare a permisului de „Liberă Trecere", obligațiile 

posesorilor precum și sancțiunile ce se pot aplica. Permisul de Liberă Trecere se eliberează pentru 

aprovizionarea magazinelor, transport materiale în zonele unde circulația este restricționată. 

 

CAP. I. DISPOZITII GENERALE 

 

ART.1 Sunt denumite “permise de Liberă Trecere” (prescurtat L.T.), înscrisurile tipizate eliberate de Primăria 

Comunei Bod, care oferă posesorului dreptul de a transporta mărfuri, materiale, etc, cu un tip de autovehicul, 

într-o perioadă definită și cu un orar stabilit în zone în care sunt impuse anumite restricții de circulație (limitare 

de tonaj, acces interzis și oprire interzisă).  

ART.2 Clasificarea permiselor de Liberă Trecere:  

(1) din punct de vedere al duratei de valabilitate permisele de liberă trecere sunt: 

a) formular tipizat - cu valabilitate pe întreg anul (verde) 

b) formular tipizat barat cu diagonala cu valabilitate lunar (galben)  

c) formular tipizat cu valabilitatea zilnică (albastru) 

(2) Formularele tipizate vor fi executate prin grija Primăriei Comunei Bod. Culorile formularelor se vor 

schimba pentru fiecare an calendaristic pe tipuri de L.T.-uri. 

ART.3 Permisele de liberă trecere, denumite și L.T.-uri vor avea înscrise în mod obligatoriu următoarele 

mențiuni:  

(1) Pe față:  

▪ numărul și data;  

▪ posesorul autovehiculului (eventual pe cine deservește);  

▪ categoria, marca și tipul autovehiculului; 

▪ numărul de înmatriculare al autovehiculului;  

▪ tonajul autovehiculului si tipul acestuia;  

▪ perioada de valabilitate a permisului;  

▪ orele între care s-a aprobat accesul. 

▪ semnătura primarului; 

▪ timbru sec. 

(2) Pe verso:  

▪ zonele și străzile pe care este permis accesul și circulația.  
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ART.4  Permisul de Liberă Trecere se eliberează doar pentru autovehiculele/utilajele aflate în proprietatea PF/PJ 

și pentru autovehiculele /utilajele ce transportă marfă care nu poate fi divizată. 

ART.5 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.6 Permisele de Liberă Trecere nu pot fi folosite în scopul parcării autovehiculelor pe străzile pe care acestea 

au fost autorizate să circule.  

ART.7 În cazul în care, un mijloc de transport autorizat prin LT. (pe număr de înmatriculare) a fost avariat, scos 

din circulație, radiat, înstrăinat, etc., proprietarul acestuia poate solicita eliberarea unui nou permis de Liberă 

Trecere pentru un alt mijloc de transport din dotarea proprie, cu condiția ca acesta să se încadreze în aceleași 

limite de tonaj. Eliberarea noului permis se va face fără plata de taxe sau tarife suplimentare, cu condiția ca 

vechiul permis să fie prezentat pentru anulare.  

ART.8 Tariful de utilizare a drumului public în vederea eliberării permisului L.T. se achita anticipat eliberării 

acestuia și nu este restituibilă chiar în cazul scoaterii din circulație, vânzării, avariei, furtului, etc. a 

autovehiculului, pentru care a fost eliberat.  

ART.9 În cazul deteriorării permisului de Liberă Trecere se poate elibera un nou permis (cu aceleași înscrisuri 

ca și cel deteriorat) numai după prezentarea formularului deteriorat în vederea anulării.  

ART.10 În cazul pierderii sau furtului permisului de Liberă Trecere, se poate elibera o dovadă cu aceeași 

valabilitate ca a celui pierdut sau furat. Dovada va purta aceleași înscrisuri (tonaj, număr de înmatriculare, zone 

de acces, tip marfă, posesor, etc.) ca și înscrisul original.  

 

CAP. II.  MODALITATEA DE ELIBERARE 

 

ART.11 Solicitanții, în vederea eliberării LT-urilor vor prezenta următoarele documente:  

(1) cerere în care să se specifice detaliat următoarele:  

a) motivația solicitării;  

b) durata pentru care solicită eliberarea de LT (anual, lunar, zilnic);  

c) tonajul, felul autovehiculului;  

d) zona pentru care solicită şi străzile/drumurile;  

e) felul mărfurilor sau materialelor transportate, etc.  

(2) copie de pe Certificatul de înmatriculare al autovehiculului;  

(3) copie de pe Certificatul de înmatriculare al societății comerciale, în cazul în care se solicită o durată de 

un an. 

ART.12 Toate documentele arătate la pct. 11.1. se depun la Compartimentul Registratură Primăriei Comunei 

Bod.  

ART.13 Aprobarea L.T.-urilor de către Primar pe baza documentației depusă de solicitant (sau împuternicit al 

acestuia), care acceptă programul și tonajul admis în zona solicitată și tarifele aferente. 

ART.14  Eliberarea LT-urilor se va face de către Compartimentul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Comunei 

Bod în termen de 48 ore de la data depunerii documentelor. 

 

CAP. III.  ZONELE DIN COMUNA BOD PENTRU CARE CIRCULAȚIA AUTOVEHICULELOR /     UTILAJELOR 

CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ ESTE MAI MARE DE 3,5 

 

ART.15 Străzile/drumurile din Comuna Bod pentru care circulația autovehiculelor/utilajelor cu masa totală 

maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone este admisă numai pentru posesorii de permise de Liberă Trecere 

sunt: ARIUJDIULUI, ANDREI ȘAGUNA,AVRAM IANCU, APUSENI, ALEXANDRU IOAN CUZA, BUCEGI, 

CARAIMAN, CARPAȚI, CAMIL PETRESCU, CĂLIMANI, CÂMPULUI, CEAHLĂU, CIMITIRULUI, CIMPOIULUI, 

CIREȘILOR, CIUCAȘ, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, CRINULUI, CRUCII, FÂNTÂNII, FERMEI / COLONIA BOD, 

GALAXIEI, GEORGE COȘBUC, ION LUCA CARAGIALE, ION CREANGĂ, IRIC, JUPITER, LALELELOR, 

LĂCRĂMIOARELOR, LIVEZII, MAGNOLIEI, MARTE, MATEI BASARAB, MERCUR, MERILOR, MIHAI VITEAZUL, 

MIHAI EMINESCU, MIHAIL SADOVEANU, MIRCEA ELIADE, MIRCEA CEL BĂTRÂN, NARCISELOR, NICOLAE 

BĂLCESCU, NOUĂ, OLTULUI, POSTĂVARUL, PRUNULUI, RODNEI, ROZELOR, SALCÂMILOR, SATURN, SEMENIC, 
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ALUNULUI, APOLLO, BARBU STIRBEI, CONSTELATIEI, DIMITRIE CANTEMIR, GAROFITEI, IASOMIEI, IEREMIA 

MOVILA, IOAN SLAVICI, LAMAITEI, PETRU RARES, RARAU, REGINA MARIA, REGELE FERDINAND, SOARELUI, 

SOCULUI, STADIONULUI, STAȚIA RADIO, ȘCOLII, ȘTEFAN CEL MARE, TINERETULUI, URANUS, VENUS, 

VIORELELOR, VLAD ȚEPES, ZARANDULUI 

 

CAP. IV. MENȚIUNI SPECIFICE 

 

ART.16 Orarul maximal de acces în zonele prevăzute la art. 15 din prezentul Regulament este cuprins între 

orele 08-22.  

ART.17 Excepție de la orarul prevăzut la art.16 fac autovehiculele menționate la art.24 din prezentul 

Regulament.  

ART.18 Orarul maximal se poate modifica prin Hotărârea Consiliului Local.  

 

CAP. V. OBLIGAȚII CE REVIN POSESORILOR DE PERMISE 

 

ART.19 Să expună permisul de Liberă Trecere la vedere, în interiorul cabinei vehiculului.  

ART.20 La solicitarea organelor de poliție, împuterniciților primarului sau instituțiilor abilitate prin lege, să 

prezinte L.T.-ul pentru verificarea datelor înscrise pe acesta.  

ART.21 Autovehiculele autorizate trebuie să fie în stare tehnică corespunzătoare, nepoluante, cu suprastructuri 

închise sau prevăzute cu prelată și cu aspect corespunzător.  

ART.22 După descărcarea și încărcarea mărfurilor, zona se va lăsa curată și se vor lua măsuri pentru a evita 

murdărirea străzilor.  

ART.23 Să utilizeze permisul de Liberă Trecere numai în conformitate cu datele înscrise pe acesta și cu 

respectarea prezentului regulament.  

  

CAP. VI. SCUTIRI  DE LA PLATA TARIFULUI DE UTILIZARE  A DRUMURILOR PUBLICE 

  

ART.24 Sunt scutite de la obligativitatea deținerii permisului de Liberă Trecere, următoarele categorii de 

autovehicule:  

a) autovehiculele aparținând Poliției, Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Tara Bârsei”, Serviciilor 

de Ambulanță;  

b) autovehiculele destinate transportului de persoane;  

c) autovehiculele aparținând: S.C. ELECTRICA S.A., COMPANIA APA, S.C. DISTRIGAZ-SUD S.A., 

operatorului de salubritate. 

ART.25 Câte un L.T. pe număr de înmatriculare se va elibera în mod gratuit pentru autovehiculele instituțiilor 

care aprovizionează creșe, grădinițe, cămine de bătrâni, farmacii, alte așezăminte sociale, culturale și de 

învățământ pe teritoriul Comunei Bod și care se deplasează în acest scop și pentru autovehiculele/utilajele 

prevăzute la art.23. 

ART.26 Toate instituțiile și persoanele interesate, nominalizate la art.25, vor depune adrese de solicitare a 

permiselor L.T. însoțite de copii după cărțile de identitate ale autovehiculelor pentru care se face solicitarea.  

 

CAP. VII. CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI 

 

ART.27 Constituie contravenții la prezentul regulament următoarele fapte dacă nu au fost săvârșite în astfel de 

condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:  

a) circulația autovehiculelor  pe străzile cu interdicții de circulație (acces interzis, limitare tonaj) fără 

permis L.T. sau circulația pe străzile care nu au fost înscrise în permisele de Liberă Trecere și se 

sancționează cu amendă între 1.500 lei – 2.500 lei;  

b) nerespectarea orarului de acces înscris în permisul de Liberă Trecere se sancționează cu amendă între 

500 – 1.000 lei;  

c) folosirea permisului de Liberă Trecere pentru parcarea autovehiculului pe străzile pe care acesta a fost 

autorizat să circule se sancționează cu amendă între 1.000 – 1.500 lei.  
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d) folosirea permisului de Liberă Trecere pe un număr de înmatriculare pentru un alt autovehicul decât 

cel înscris se sancționează cu amendă între 1.500 – 2.000 lei.  

ART.28 Contravențiilor prevăzute la art.27 le sunt aplicabile dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic 

al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

ART.29 Constatarea contravențiilor se va face pe baza de proces-verbal de contravenție de către:  

a) Organele de Poliție Națională; 

b) Împuterniciți ai Primarului comunei Bod numiți prin dispoziția acestuia; 

c) Alte instituții abilitate prin lege.  

ART.30 Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării 

procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul Regulament/actul normativ, agentul 

constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. 

ART.31 Pentru nerespectarea condițiilor prevăzute în permisul de Liberă Trecere, posesorii acestuia vor fi 

sancționați, pe lângă amenda prevăzută la art.26 și cu confiscarea permisului de Liberă Trecere.  

ART.32 Permisul de Liberă Trecere confiscat, însoțit de procesul-verbal de constatare a contravenției, va fi 

depus de organul constatator la Compartimentul Registratură, Arhivă și Relații Publice pe bază de proces-

verbal de predare-primire.  Confiscarea Permisului de Liberă Trecere exonerează Primaria Bod de restituirea 

tarifelor de utilizare a drumurilor publice care au stat la baza eliberării acestuia.  

 

CAP. VIII. DISPOZIȚII FINALE 

  

ART.33 Prezentul regulament intră în vigoare de la data aducerii la cunoștința publică a Hotărârii Consiliului 

Local Bod prin care a fost aprobat, dată de la care orice alt regulament privind eliberarea și folosirea permiselor 

de Liberă Trecere pentru circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri si a utilajelor cu masa 

totala maxima autorizata mai mare de 3,5  tone pe străzile și drumurile Comunei Bod își încetează 

aplicabilitatea. 

ART.34 Pe toată durata de valabilitate a prezentului regulament, tarifele de utilizare a drumurilor publice se 

vor stabili și modifica numai prin Hotărâri ale Consiliului Local.         

 

CAP. IX. ANEXE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit, 

Inspector – Taxe si Impozite 

Elena NEGURA 
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Nr._____/_________________ 
Nume/Prenume:________________________________________________________________
___ 
Categoria ________________________, Marca __________________, 
Varianta________________ 
Masă maximă autorizată _____________________________ 
Valabil în perioada______________________________________, între orele 
___________________ 
Nr. Înmatriculare ________________________________________________ 

 

Primar, 
Sergiu ARSENE 

 

 

 

 

 

TRASEUL: 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
str. Școlii, nr.139, Bod, Brașov, 507020 

tel: +40 268283099; fax: +40 268283190 

e-mail: contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  

PERMIS DE LIBERĂ TRECERE 
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Nr._____/_________________ 
 
Nume/Prenume:________________________________________________________________
___ 
Categoria ________________________, Marca __________________, 
Varianta________________ 
Masă maximă autorizată _____________________________ 
Valabil în perioada______________________________________, între orele 
___________________ 
Nr. Înmatriculare ________________________________________________ 

 

Primar, 
Sergiu ARSENE 

 

 

 

  

 

TRASEUL: 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
str. Școlii, nr.139, Bod, Brașov, 507020 

tel: +40 268283099, fax: +40 268283190 

e-mail: contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  

PERMIS DE LIBERĂ TRECERE 
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Nr._____/_________________ 
 
Nume/Prenume:________________________________________________________________
___ 
Categoria ________________________, Marca __________________, 
Varianta________________ 
Masă maximă autorizată _____________________________ 
Valabil în data de _______________________________________, între orele 
___________________ 
Nr. Înmatriculare ________________________________________________ 

 

Primar, 
Sergiu ARSENE 

 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
str. Școlii, nr.139, Bod, Brașov, 507020 

tel: +40 268283099, +40 268283046; fax: +40 268283190 

e-mail: contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  

PERMIS DE LIBERĂ TRECERE 



________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 

în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 

P a g i n a  8 | 8 

 

 

TRASEUL 


