
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA RIBIŢA
CONSILIUL LOCAL

                                        
PROIECT DE HOTARARE  NR.6/10.01.2023

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI ŞI TARIFELOR PENTRU ELIBERAREA ŞI
FOLOSIREA AUTORIZAŢIEI  SPECIALE DE TRANSPORT PENTRU AUTOVEHICULELE CU

MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ DE PESTE 3,5 TONE PE DRUMURILE PUBLICE DIN
INTRAVILANUL  SI EXTRAVILANUL SATELOR COMUNEI RIBIŢA, AFLATE ÎN

ADMINISTRAREA SI ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI RIBIŢA

             Primarul comunei Ribiţa , judetul Hunedoara ;
             Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 6 din 10.01.2023 , initiat de primarul comunei Ribiţa, 
dl.Faur Ioan, prin care se propune aprobarea Regulamentului şi tarifelor pentru eliberarea şi folosirea 
autorizaţiei speciale de transport pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe 
drumurile publice din intravilanul si extravilanul  satelor comunei Ribiţa  aflate în administrarea si în 
domeniul public al comunei Ribiţa ;

 Analizând referatul de aprobare al Primarului comunei Ribiţa nr. 6 din 10.01.2023   prin care se
propune aprobarea Regulamentului şi tarifelor pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiei speciale de transport
pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe drumurile publice din intravilanul si
extravilanul  satelor comunei Ribiţa  aflate în administrarea si în domeniul public al comunei Ribiţa;
            Tinand cont de   Raportul viceprimarului  nr. 7 din  18.01.2023 din cadrul Primariei comunei Ribiţa  .
              Având în vedere Adresa Consiliului Judeţean Hunedoara nr. _______/_____2023,reprezentand 
Acordul de principiu privind instituirea de tarife pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiei speciale de 
transport pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe drumurile publice din 
intravilanul si extravilanul  satelor comunei Ribiţa  aflate în administrarea si în domeniul public al comunei 
Ribiţa,
               In baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.41 din Ordonanţa  Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.6, alin.(1), (2) şi (4) din Legea 
nr.52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Văzând   art.129 alin.2 lit.d şi alin.7 lit.m şi art.139 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu
modificările şi completările ulterioare precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ, actualizată

HOTARASTE

               Art.1.Se aprobă Regulamentului şi tarifelor pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiei speciale de
transport  pentru  autovehiculele  cu  masa  maximă autorizată  de  peste  3,5  tone  pe  drumurile  publice  din
intravilanul si extravilanul  satelor comunei Ribiţa  aflate în administrarea si în domeniul public al comunei
Ribiţa, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                 Art.2.  Se aprobă tarifele percepute pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiei speciale de
transport pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone  pe  drumurile publice din
intravilanul  si  extravilanul   satelor  comunei  Ribiţa   aflate  în  administrarea  si  în  domeniul  public  al
comunei Ribiţa,astfel :
  -       Autorizatia specială de transport se taxează pentru fiecare societate comercială care efectuează
transporturi care fac obiectul acestei hotărâri, astfel:

Nr.crt
.

Cunatum tarif lei/lună Cunatum tarif lei/săptămână Cunatum tarif lei/zi

1. 5000 3800 3000



  -       Tarife plată pentru masa totală care depăşeşte 3,5 tone:                                   
    Peste :                       
               3,5 tone – 16 tone (inclusiv)                                    100  lei/transport
               17 tone – 26 tone  (inclusiv)                                    180  lei/transport                        
               27 tone – 40 tone (inclusiv)                                     200  lei/transport    
               41 tone – 60 tone (inclusiv)                                     250  lei/transport
    

- Tarife plata transport lemn                                          9  lei/mc  
           

          Sumele încasate pentru eliberarea autorizaţiei de acces tonaj constituie venit la bugetul local al
comunei  Ribiţa  şi  se  achită  la  casieria  Primăriei  comunei  Ribiţa  sau  prin  ordin  de  plată  în  contul
RO72TREZ36921160203XXXXX, CUI:4521397 urmând să fie folosite pentru întreţinerea şi reabilitarea
drumurilor ce fac obiectul prezentei hotarare .
                 Art.3. În cazul devierii circulaţiei, de către organele competente, devieri datorate  unor lucrări
edilitare, autovehiculele de tonaj nu se vor supune plăţii tarifului pe traseul deviat din comuna Ribiţa .
                 Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare la instanta
competentă de contencios administrativ.          
                 Art.5 Hotărârea se comunică :

- Institutiei Prefectului judeţului Hunedoara, 
- Primarului comunei Ribiţa ,
- Compartimentului financiar-contabil,
- Postului de Politie Ribiţa ,
- se aduce la cunostinta publică prin afisare. 

                                                   

         PRIMAR,                                                                       AVIZEAZĂ 
       FAUR IOAN                                                                          SECRETAR GENERAL,

                                      Buftea Oprean Diana Ioana 



   ROMANIA                                                                                      
   JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                Anexa  la
   COMUNA RIBIŢA                                                                          Proiectul de hotarare nr.6/10.01.2023
   CONSILIUL LOCAL                                             
                             

REGULAMENTUL
ŞI TARIFELE PENTRU ELIBERAREA ŞI FOLOSIREA AUTORIZAŢIEI  SPECIALE DE

TRANSPORT PENTRU AUTOVEHICULELE CU MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ DE PESTE
3,5 TONE PE DRUMURILE PUBLICE DIN INTRAVILANUL  SI EXTRAVILANUL SATELOR

COMUNEI RIBIŢA, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA SI ÎN DOMENIUL PUBLIC AL
COMUNEI RIBIŢA

CAPITOLUL I
CONDITII GENERALE

Art. 1.  Prezentul regulament stabileste modalitatile de organizare si desfasurare a circulatiei
autovehiculelor din categoria transport  greu,cu masa maximă de 60 de tone,  care transporta diverse
materiale inclusiv material  lemnos  pe toate  drumurile publice din intravilanul si extravilanul satelor
comunei Ribiţa , aflate în administrarea si în domeniul public al comunei Ribiţa .

 Art. 2.   Scopul prezentului regulament are in vedere urmatoarele cerinte:
- asigurarea unui nivel ridicat de siguranta a traficului;
- asigurarea conditiilor de conservare si protejare a mediului natural;
- asigurarea administrarii in conditii de eficienta si protejare a infrastructurii rutiere;

CAPITOLUL II
ACCESUL SI CIRCULATIA IN COMUNA RIBIŢA

Art.  3.   Pentru protejarea drumurilor  publice aflate în domeniul  public şi  administrarea comunei
Ribiţa, Consiliul local al comunei Ribiţa  aprobă stabilirea unor tarife pentru circulatia autovehiculelor cu
tonaj greu cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone,  pe aceste drumuri deoarece acestea sunt
modernizate, asfaltate degradandu-se de la an la an.           
            Art. 4.   Pe raza comunei Ribiţa, pe toate drumurile publice din intravilanul si extravilanul satelor
comunei Ribiţa , aflate în administrarea si în domeniul public al comunei Ribiţa, este interzisa circulatia
autovehiculelor destinate transportului de diverse materiale inclusiv material lemnos,  precum si a utilajelor
utilizate in constructii , silvicultura care au masa totala maxima mai mare de 3,5 tone. accesul fiind permis
doar in baza unei autorizatii speciale  de transport pentru trafic greu,autorizaţie al cărei model se regăseşte în
Anexa nr.1 la prezentul regulament şi care face parte integrantă din acesta.
            Art. 5.   Accesul pe drumurile de la art. 1 va fi semnalizat prin mijloace de reglementare care sunt
insotite de panouri cu semne aditionale continand inscriptii si simboluri care le precizeaza sau limiteaza
semnificatia ori unde este cazul marcaje prin care participantii la trafic sunt avertizati sau indrumati.
            Art. 6. Se aproba instituirea unor tarife de eliberare a autorizatiei speciale de transport conform
art2 din hotărâre.  Tarifele de eliberare a  autorizatiilor speciale de transport pentru traficul greu se vor
incasa la sediul Primariei comunei Ribiţa , cu sediul in Ribiţa nr. 22 sau prin virament bancar.
            Art.7.   Tarifele incasate  vor fi venit la bugetul local, suma astfel colectata va fi utilizata  numai
pentru intretinerea si repararea drumurilor aflate în administrarea și în domeniul public al comunei Ribiţa .
                                                  

                                                       



CAPITOLUL III
MODALITATEA DE ELIBERARE AUTORIZAŢIEI SPECIALE DE TRANSPORT

Art.8. Persoanele  fizice  şi  juridice  care  solicită  în  scris  eliberarea  autorizaţiei  speciale  de
transport,vor prezenta următoarele documente:
a)     Cerere ,conform Anexei nr.2 la prezentul Regulament şi care face parte integrantă din acesta, în care să
se specifice detaliat următoarele:
-  denumirea solicitantului;
-  motivaţia solicitării;
-  tipul şi marca vehiculului;
-  masa maximă admisă înscrisă în carte de identitate a vehiculului;
-  numărul de transporturi efectuate în perioada pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei speciale de
transport;
- în  cazul  transportului  de  materiale  lemnos,cantitatea  transportată  în  perioada  pentru  care  se  solicită
eliberarea  autorizaţiei  speciale  de  transport  exprimată  în  mc,prezentându-se  documente  eliberate  de
autorităţile silvice,în acest sens.
b)    copie de pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului pentru care se solicită autorizaţia;
c)    copie act identitate sau Certificatul de înmatriculare al societăţii comerciale ;
d)    traseul solicitat;
e)    dovada achitării tarifului aferent obţinerii autorizaţiei speciale de transport;
f)    alte documente doveditoare în cazuri deosebite care să ateste situaţii, necesităţi, etc. ale solicitanţilor.

Art. 9. Toate documentele prevăzute la art. 8 se vor depune la sediul Primariei comunei Ribiţa , in
vederea verificării şi eliberării autorizaţiei.

Art. 10. Aprobarea autorizaţiei speciale de transport se face de către Primarul  comunei Ribiţa după
verificarea documentelor prevăzute anterior de către Compartimentulfinanciar-contabil.

CAPITOLUL IV
SCUTIRI DE LA PLATA TARIFULUI DE UTILIZARE A DRUMURILOR PUBLICE

Art.  11.  Sunt  scutite  de la  plata  tarifului  şi  pot circula  fără  autorizaţie  de acces  tonaj  pe întreg
teritoriul administrativ al  comunei Ribiţa ,următoarele categorii de autovehicule :
- autovehiculele si remorcile care sunt inregistrate la Primaria comunei Ribiţa ; 
- autovehicule aparţinând Unităţilor Militare,Poliţiei,Pompierilor,Salvării,
- autovehicule cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone aparţinând Instituţilor Publice.
- autovehiculele aparţinand S.C: Enel Energie sau similare, care se deplasează la intervenţii.
- autovehiculele folosite in scopul modernizării,reparaţiei şi intreţinerii drumurilor comunale si vicinale ,
- autovehiculele aparţinând operatorilor  de salubritate.
- autovehiculele destinate transportului de persoane
-autovehicule care transportă ocazional diverse materiale în beneficiul locuitorilor riverani.
-autovehicule cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone aparţinând locuitorilor riverani.Aceste
excepţii vor fi afişate la loc vizibil,alături de indicatorul rutier care instituie restricţiile.
              
                                                                     CAPITOLUL V
                                                     CONTRAVENTII ŞI SANCTIUNI

              Art. 12. Constituie contravenţie la prezentul regulament şi se sancţionează cu amendă ,dacă nu au
fost săvârşite in astfel de condiţii încât,potrivit legii,să fie considerate infracţiuni,urmatoarele fapte : 
a)  folosirea  autorizaţiei  de  acces  tonaj  pentru  circulaţia,oprirea,staţionarea  ori  parcarea  vehiculului  pe
drumurile prevăzute la art. 1, comuna Ribiţa , în alte scopuri decât cele pentru care s-a solicitat eliberarea
acesteia,se sancţionează cu amendă intre 1000 - 1500 lei;



b) nerespectarea traseului înscris în autorizaţia de acces tonaj,se sancţionează cu amendă intre 1000 - 1500
lei;
c) depăşirea masei totală maxime autorizate(tonajul) înscrisă in autorizaţia de acces tonaj,se sancţionează cu
amendă de la 1000 - 2000 lei;
d) refuzul conducătorului auto sau a deţinătorului(utilizatorului)  vehiculului de a prezenta autorizaţia de
acces tonaj,la solicitarea agenţilor constatatori se sancţionează cu amendă de la 1000 - 2000 lei lei; 
e)  transportul  materialului  lemnos  pe  drumurile  publice  din  intravilanul  si  extravilanul  satelor  comunei
Ribiţa   aflate  în  administrarea  si  în  domeniul  public  al  comunei  Ribiţa   fara  achitarea  tarifului  se
sancţionează cu amendă intre 1000 - 2000 lei lei;
f) folosirea autorizatiei de acces tonaj pentru un alt vehicul decât cel inscris,se sancţionează cu amendă intre
1500 - 2000 lei. 

Art.  13.  Constatarea şi  sancţionarea contravenţiilor prevăzute în  prezentul  Regulament  se fac de
către  Postul de  Poliţie  a comunei Ribiţa .

Art. 14. Pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor se recuperează după cum urmează:
a)  în  cazul  în  care  există  posibilitatea  de  evaluare  a  pagubelor,  agentul  constatator  stabileşte  şi
despăgubirea, făcând menţiunea corespunzătoare în procesul verbal.

b)  dacă nu există posibilitatea de evaluare a pagubei, partea vătămată îşi va putea valorifica
pretenţiile conform legislaţiei în vigoare.
Art. 15. Contravenientul poate achita amenda în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau

comunicarii  procesului-verbal,   jumătate  din minimul amenzii  prevăzute,  iar  agentul  constatator va face
menţiunea despre această posibilitate în procesul verbal.

Art. 16. Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate
face plângere în termen de 15 zile de la data înştiinţării sau comunicării acestuia. Plângerea, însoţită de copia
procesului verbal, se depune la Judecătoria Brad .

Art.  17.  Contravenţiilor  prevăzute  în  prezentul  Regulament  li  se  aplică  prevederile  Ordonanţei
Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare.

                                                                   CAPITOLUL VI 
                                                              DISPOZIŢII FINALE

              Art. 18. Pe toată durata de valabilitate a prezentului Regulament tarifele de utilizare a drumurilor 
publice se pot modifica numai prin hotărâri ale Consiliului local al  Comunei Ribiţa .

         PRIMAR,                                                                       AVIZEAZĂ 
       FAUR IOAN                                                                          SECRETAR GENERAL,

                                      Buftea Oprean Diana Ioana 



                                                                                   Anexa nr.1 la Regulament

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA RIBIŢA

                  Nr._______din____     2023__________

AUTORIZAŢIE  SPECIALĂ DE TRANSPORT

                                                              

      

     Se eliberează prezenta autorizaţie specială de transport pentru societatea 
comercială_________________________________________________________.

   Perioada de valabilitate :

  Vehicul tip__________  marca____________________

  Nr. înmatriculare_______________  ___________________________
_________________________________________

  Posesorul____________________________________
____________________________________

  Calitatea__  ___________________________________
____________________________

                              (utilizator sau beneficiar)

  Scopul : ______________________________________

                           (transport marfă sau persoane)





  Anexa  nr.2 Regulament

                   

                                                                                                       

                                          Către,
COMUNA RIBIŢA 

                Subsemnatul(a) ____________________________________________________
   domiciliat(a) in localitatea ____________________________,str.__________________
   ____________________,nr.__________,bl_________sc._____,ap._____,judeţul______
   ______________,in calitate de _____________________________,al S.C.___________
   _____________________________,cu sediul in localitatea _______________________
   str._________________________,nr.________,bl._________,sc.____,ap.______,judeţul
   ___________________,prin prezenta solicit eliberarea unei autorizaţii speciale de transport pe 
drumurile publice aflate în proprietatea şi administrarea  Comunei Ribiţa  pentru autovehiculul :
   - tipul ________________________;
   - marca _______________________;
   - numar de înmatriculare ___________________________;
   - masă maximă autorizată __________________________;
   - durată pentru care se solicită eliberarea 
_________________________________________________;
- numărul de transporturi efectuate în perioada pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei speciale
de transport                                                                   ___       ;
- în cazul transportului de materiale lemnos,cantitatea transportată în perioada pentru care se solicită 
eliberarea autorizaţiei speciale de transport exprimată în mc şi  documentele  eliberate de autorităţile 
silvice,în acest sens:
______________________________________________________________________;
   - motivaţia 
________________________________________________________________________;

  Data,                                                      Semnătura,                                          

    Acte necesare 
        1. Cerere
        2. Copie act identitate proprietar  şi certificat ORC pentru  persoane juridice
        3. Copie certificat de înmatriculare auto şi carte de identitate autovehicul 
        4. Dovada achitării tarifului aferent obţinerii autorizaţiei.
        5.Alte documente doveditoare( documentele  eliberate de autorităţile silvice care dovedesc 
cantitatea transportată,în mc).



ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA RIBIŢA
CONSILIUL LOCAL

                                        
HOTARAREA  NR. ______/31.01.2023

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI ŞI TARIFELOR PENTRU ELIBERAREA ŞI
FOLOSIREA AUTORIZAŢIEI  SPECIALE DE TRANSPORT PENTRU AUTOVEHICULELE CU

MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ DE PESTE 3,5 TONE PE DRUMURILE PUBLICE DIN
INTRAVILANUL  SI EXTRAVILANUL SATELOR COMUNEI RIBIŢA, AFLATE ÎN

ADMINISTRAREA SI ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI RIBIŢA

             Primarul comunei Ribiţa , judetul Hunedoara ;
             Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 6 din 10.01.2023 , initiat de primarul comunei Ribiţa, 
dl.Faur Ioan, prin care se propune aprobarea Regulamentului şi tarifelor pentru eliberarea şi folosirea 
autorizaţiei speciale de transport pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe 
drumurile publice din intravilanul si extravilanul  satelor comunei Ribiţa  aflate în administrarea si în 
domeniul public al comunei Ribiţa ;

 Analizând referatul de aprobare al Primarului comunei Ribiţa nr. 6 din 10.01.2023   prin care se
propune aprobarea Regulamentului şi tarifelor pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiei speciale de transport
pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe drumurile publice din intravilanul si
extravilanul  satelor comunei Ribiţa  aflate în administrarea si în domeniul public al comunei Ribiţa;
            Tinand cont de   Raportul viceprimarului  nr. 7 din  18.01.2023 din cadrul Primariei comunei Ribiţa   
precum si avizul favorabil al comisiei  de  specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, 
buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 
protectia mediului, servicii si comert nr. 7 din 27.01.2023  .
              Având în vedere Adresa Consiliului Judeţean Hunedoara nr. _______/_____2023,reprezentand 
Acordul de principiu privind instituirea de tarife pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiei speciale de 
transport pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe drumurile publice din 
intravilanul si extravilanul  satelor comunei Ribiţa  aflate în administrarea si în domeniul public al comunei 
Ribiţa,
               In baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.41 din Ordonanţa  Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.6, alin.(1), (2) şi (4) din Legea 
nr.52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
                În baza prevederilor art.36, alin.(9), ale art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE

               Art.1.Se aprobă Regulamentului şi tarifelor pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiei speciale de
transport  pentru  autovehiculele  cu  masa  maximă autorizată  de  peste  3,5  tone  pe  drumurile  publice  din
intravilanul si extravilanul  satelor comunei Ribiţa  aflate în administrarea si în domeniul public al comunei
Ribiţa, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                 Art.2.  Se aprobă tarifele percepute pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiei speciale de
transport pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone  pe  drumurile publice din
intravilanul  si  extravilanul   satelor  comunei  Ribiţa   aflate  în  administrarea  si  în  domeniul  public  al
comunei Ribiţa,astfel :
  -       Autorizatia specială de transport se taxează pentru fiecare societate comercială care efectuează
transporturi care fac obiectul acestei hotărâri, astfel:



Nr.crt
.

Cunatum tarif lei/lună Cunatum tarif lei/săptămână Cunatum tarif lei/zi

1. 5000 3800 3000

  -       Tarife plată pentru masa totală care depăşeşte 3,5 tone:                                   
    Peste :                       
               3,5 tone – 16 tone (inclusiv)                                    100  lei/transport
               17 tone – 26 tone  (inclusiv)                                    180  lei/transport                        
               27 tone – 40 tone (inclusiv)                                     200  lei/transport    
               41 tone – 60 tone (inclusiv)                                     250  lei/transport
    

- Tarife plata transport lemn                                          9  lei/mc  
           

          Sumele încasate pentru eliberarea autorizaţiei de acces tonaj constituie venit la bugetul local al
comunei  Ribiţa  şi  se  achită  la  casieria  Primăriei  comunei  Ribiţa  sau  prin  ordin  de  plată  în  contul
RO72TREZ36921160203XXXXX, CUI:4521397 urmând să fie folosite pentru întreţinerea şi reabilitarea
drumurilor ce fac obiectul prezentei hotarare .
                 Art.3. În cazul devierii circulaţiei, de către organele competente, devieri datorate  unor lucrări
edilitare, autovehiculele de tonaj nu se vor supune plăţii tarifului pe traseul deviat din comuna Ribiţa .
                 Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare la instanta
competentă de contencios administrativ.          
                 Art.5 Hotărârea se comunică :

- Institutiei Prefectului judeţului Hunedoara, 
- Primarului comunei Ribiţa ,
- Compartimentului financiar-contabil,
- Postului de Politie Ribiţa ,
- se aduce la cunostinta publică prin afisare. 

                                                   

PRESEDNTE DE SEDINTA ,                                       CONTRASEMNEAZA 
    Dobrin Virgil Nicolae                                                               SECRETAR GENERAL,

                                      Buftea Oprean Diana Ioana 

          Ribiţa , 31.01.2023
 



Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber ,  cvorumul fiind de: ______ voturi „pentru”; -    voturi
„împotrivă”,  -    abţineri -      .

   ROMANIA                                                                                      
   JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                Anexa  la
   COMUNA RIBIŢA                                                                           Hotararea nr._____ 31.01.2023
   CONSILIUL LOCAL                                             
                             

REGULAMENTUL
ŞI TARIFELE PENTRU ELIBERAREA ŞI FOLOSIREA AUTORIZAŢIEI  SPECIALE DE

TRANSPORT PENTRU AUTOVEHICULELE CU MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ DE PESTE
3,5 TONE PE DRUMURILE PUBLICE DIN INTRAVILANUL  SI EXTRAVILANUL SATELOR

COMUNEI RIBIŢA, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA SI ÎN DOMENIUL PUBLIC AL
COMUNEI RIBIŢA

CAPITOLUL I
CONDITII GENERALE

Art. 1.  Prezentul regulament stabileste modalitatile de organizare si desfasurare a circulatiei
autovehiculelor din categoria transport  greu,cu masa maximă de 60 de tone,  care transporta diverse
materiale inclusiv material  lemnos  pe toate  drumurile publice din intravilanul si extravilanul satelor
comunei Ribiţa , aflate în administrarea si în domeniul public al comunei Ribiţa .

 Art. 2.   Scopul prezentului regulament are in vedere urmatoarele cerinte:
- asigurarea unui nivel ridicat de siguranta a traficului;
- asigurarea conditiilor de conservare si protejare a mediului natural;
- asigurarea administrarii in conditii de eficienta si protejare a infrastructurii rutiere;

CAPITOLUL II
ACCESUL SI CIRCULATIA IN COMUNA RIBIŢA

Art.  3.   Pentru protejarea drumurilor  publice aflate în domeniul  public şi  administrarea comunei
Ribiţa, Consiliul local al comunei Ribiţa  aprobă stabilirea unor tarife pentru circulatia autovehiculelor cu
tonaj greu cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone,  pe aceste drumuri deoarece acestea sunt
modernizate, asfaltate degradandu-se de la an la an.           
            Art. 4.   Pe raza comunei Ribiţa, pe toate drumurile publice din intravilanul si extravilanul satelor
comunei Ribiţa , aflate în administrarea si în domeniul public al comunei Ribiţa, este interzisa circulatia
autovehiculelor destinate transportului de diverse materiale inclusiv material lemnos,  precum si a utilajelor
utilizate in constructii , silvicultura care au masa totala maxima mai mare de 3,5 tone. accesul fiind permis
doar in baza unei autorizatii speciale  de transport pentru trafic greu,autorizaţie al cărei model se regăseşte în
Anexa nr.1 la prezentul regulament şi care face parte integrantă din acesta.
            Art. 5.   Accesul pe drumurile de la art. 1 va fi semnalizat prin mijloace de reglementare care sunt
insotite de panouri cu semne aditionale continand inscriptii si simboluri care le precizeaza sau limiteaza
semnificatia ori unde este cazul marcaje prin care participantii la trafic sunt avertizati sau indrumati.
            Art. 6. Se aproba instituirea unor tarife de eliberare a autorizatiei speciale de transport conform
art2 din hotărâre.  Tarifele de eliberare a  autorizatiilor speciale de transport pentru traficul greu se vor
incasa la sediul Primariei comunei Ribiţa , cu sediul in Ribiţa nr. 22 sau prin virament bancar.
            Art.7.   Tarifele incasate  vor fi venit la bugetul local, suma astfel colectata va fi utilizata  numai
pentru intretinerea si repararea drumurilor aflate în administrarea și în domeniul public al comunei Ribiţa .
                                                  



                                                       
CAPITOLUL III

MODALITATEA DE ELIBERARE AUTORIZAŢIEI SPECIALE DE TRANSPORT

Art.8. Persoanele  fizice  şi  juridice  care  solicită  în  scris  eliberarea  autorizaţiei  speciale  de
transport,vor prezenta următoarele documente:
a)     Cerere ,conform Anexei nr.2 la prezentul Regulament şi care face parte integrantă din acesta, în care să
se specifice detaliat următoarele:
-  denumirea solicitantului;
-  motivaţia solicitării;
-  tipul şi marca vehiculului;
-  masa maximă admisă înscrisă în carte de identitate a vehiculului;
-  numărul de transporturi efectuate în perioada pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei speciale de
transport;
- în  cazul  transportului  de  materiale  lemnos,cantitatea  transportată  în  perioada  pentru  care  se  solicită
eliberarea  autorizaţiei  speciale  de  transport  exprimată  în  mc,prezentându-se  documente  eliberate  de
autorităţile silvice,în acest sens.
b)    copie de pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului pentru care se solicită autorizaţia;
c)    copie act identitate sau Certificatul de înmatriculare al societăţii comerciale ;
d)    traseul solicitat;
e)    dovada achitării tarifului aferent obţinerii autorizaţiei speciale de transport;
f)    alte documente doveditoare în cazuri deosebite care să ateste situaţii, necesităţi, etc. ale solicitanţilor.

Art. 9. Toate documentele prevăzute la art. 8 se vor depune la sediul Primariei comunei Ribiţa , in
vederea verificării şi eliberării autorizaţiei.

Art. 10. Aprobarea autorizaţiei speciale de transport se face de către Primarul  comunei Ribiţa după
verificarea documentelor prevăzute anterior de către Compartimentulfinanciar-contabil.

CAPITOLUL IV
SCUTIRI DE LA PLATA TARIFULUI DE UTILIZARE A DRUMURILOR PUBLICE

Art.  11.  Sunt  scutite  de la  plata  tarifului  şi  pot circula  fără  autorizaţie  de acces  tonaj  pe întreg
teritoriul administrativ al  comunei Ribiţa ,următoarele categorii de autovehicule :
- autovehiculele si remorcile care sunt inregistrate la Primaria comunei Ribiţa ; 
- autovehicule aparţinând Unităţilor Militare,Poliţiei,Pompierilor,Salvării,
- autovehicule cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone aparţinând Instituţilor Publice.
- autovehiculele aparţinand S.C: Enel Energie sau similare, care se deplasează la intervenţii.
- autovehiculele folosite in scopul modernizării,reparaţiei şi intreţinerii drumurilor comunale si vicinale ,
- autovehiculele aparţinând operatorilor  de salubritate.
- autovehiculele destinate transportului de persoane
-autovehicule care transportă ocazional diverse materiale în beneficiul locuitorilor riverani.
-autovehicule cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone aparţinând locuitorilor riverani.Aceste
excepţii vor fi afişate la loc vizibil,alături de indicatorul rutier care instituie restricţiile.
              
                                                                     CAPITOLUL V
                                                     CONTRAVENTII ŞI SANCTIUNI

              Art. 12. Constituie contravenţie la prezentul regulament şi se sancţionează cu amendă ,dacă nu au
fost săvârşite in astfel de condiţii încât,potrivit legii,să fie considerate infracţiuni,urmatoarele fapte : 
a)  folosirea  autorizaţiei  de  acces  tonaj  pentru  circulaţia,oprirea,staţionarea  ori  parcarea  vehiculului  pe
drumurile prevăzute la art. 1, comuna Ribiţa , în alte scopuri decât cele pentru care s-a solicitat eliberarea
acesteia,se sancţionează cu amendă intre 1000 - 1500 lei;



b) nerespectarea traseului înscris în autorizaţia de acces tonaj,se sancţionează cu amendă intre 1000 - 1500
lei;
c) depăşirea masei totală maxime autorizate(tonajul) înscrisă in autorizaţia de acces tonaj,se sancţionează cu
amendă de la 1000 - 2000 lei;
d) refuzul conducătorului auto sau a deţinătorului(utilizatorului)  vehiculului de a prezenta autorizaţia de
acces tonaj,la solicitarea agenţilor constatatori se sancţionează cu amendă de la 1000 - 2000 lei lei; 
e)  transportul  materialului  lemnos  pe  drumurile  publice  din  intravilanul  si  extravilanul  satelor  comunei
Ribiţa   aflate  în  administrarea  si  în  domeniul  public  al  comunei  Ribiţa   fara  achitarea  tarifului  se
sancţionează cu amendă intre 1000 - 2000 lei lei;
f) folosirea autorizatiei de acces tonaj pentru un alt vehicul decât cel inscris,se sancţionează cu amendă intre
1500 - 2000 lei. 

Art.  13.  Constatarea şi  sancţionarea contravenţiilor prevăzute în  prezentul  Regulament  se fac de
către  Postul de  Poliţie  a comunei Ribiţa .

Art. 14. Pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor se recuperează după cum urmează:
c)  în  cazul  în  care  există  posibilitatea  de  evaluare  a  pagubelor,  agentul  constatator  stabileşte  şi
despăgubirea, făcând menţiunea corespunzătoare în procesul verbal.

d)  dacă nu există posibilitatea de evaluare a pagubei, partea vătămată îşi va putea valorifica
pretenţiile conform legislaţiei în vigoare.
Art. 15. Contravenientul poate achita amenda în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau

comunicarii  procesului-verbal,   jumătate  din minimul amenzii  prevăzute,  iar  agentul  constatator va face
menţiunea despre această posibilitate în procesul verbal.

Art. 16. Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate
face plângere în termen de 15 zile de la data înştiinţării sau comunicării acestuia. Plângerea, însoţită de copia
procesului verbal, se depune la Judecătoria Brad .

Art.  17.  Contravenţiilor  prevăzute  în  prezentul  Regulament  li  se  aplică  prevederile  Ordonanţei
Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare.

                                                                   CAPITOLUL VI 
                                                              DISPOZIŢII FINALE

              Art. 18. Pe toată durata de valabilitate a prezentului Regulament tarifele de utilizare a drumurilor 
publice se pot modifica numai prin hotărâri ale Consiliului local al  Comunei Ribiţa .

PRESEDNTE DE SEDINTA ,                                       CONTRASEMNEAZA 
    Dobrin Virgil Nicolae                                                               SECRETAR GENERAL,

                                      Buftea Oprean Diana Ioana 

          Ribiţa , 31.01.2023

Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber ,  cvorumul fiind de: ______ voturi „pentru”; -    voturi
„împotrivă”,  -    abţineri -      .



                                                                                   Anexa nr.1 la Regulament

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA RIBIŢA

                  Nr._______din____     2023__________

AUTORIZAŢIE  SPECIALĂ DE TRANSPORT

                                                              

      

     Se eliberează prezenta autorizaţie specială de transport pentru societatea 
comercială_________________________________________________________.

   Perioada de valabilitate :

  Vehicul tip__________  marca____________________

  Nr. înmatriculare_______________  ___________________________
_________________________________________

  Posesorul____________________________________
____________________________________

  Calitatea__  ___________________________________
____________________________

                              (utilizator sau beneficiar)

  Scopul : ______________________________________

                           (transport marfă sau persoane)





  Anexa  nr.2 Regulament

                   

                                                                                                       

                                          Către,
COMUNA RIBIŢA 

                Subsemnatul(a) ____________________________________________________
   domiciliat(a) in localitatea ____________________________,str.__________________
   ____________________,nr.__________,bl_________sc._____,ap._____,judeţul______
   ______________,in calitate de _____________________________,al S.C.___________
   _____________________________,cu sediul in localitatea _______________________
   str._________________________,nr.________,bl._________,sc.____,ap.______,judeţul
   ___________________,prin prezenta solicit eliberarea unei autorizaţii speciale de transport pe 
drumurile publice aflate în proprietatea şi administrarea  Comunei Ribiţa  pentru autovehiculul :
   - tipul ________________________;
   - marca _______________________;
   - numar de înmatriculare ___________________________;
   - masă maximă autorizată __________________________;
   - durată pentru care se solicită eliberarea 
_________________________________________________;
- numărul de transporturi efectuate în perioada pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei speciale
de transport                                                                   ___       ;
- în cazul transportului de materiale lemnos,cantitatea transportată în perioada pentru care se solicită 
eliberarea autorizaţiei speciale de transport exprimată în mc şi  documentele  eliberate de autorităţile 
silvice,în acest sens:
______________________________________________________________________;
   - motivaţia 
________________________________________________________________________;

  Data,                                                      Semnătura,                                          

    Acte necesare 
        1. Cerere
        2. Copie act identitate proprietar  şi certificat ORC pentru  persoane juridice
        3. Copie certificat de înmatriculare auto şi carte de identitate autovehicul 
        4. Dovada achitării tarifului aferent obţinerii autorizaţiei.
        5.Alte documente doveditoare( documentele  eliberate de autorităţile silvice care dovedesc 
cantitatea transportată,în mc).




