
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: aprobarea Regulamentului 

pentru eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere  
pentru circulaţia pe străzile din oraşul Balş 

 
 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2010,  
 Având în vedere: 

- raportul nr. 6541/23.06.2010 al Compartimentului Transport din cadrul Primăriei 
oraşului Balş; 

- prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 
- dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere; 
- Raportul nr. 152/27.08.2010 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI BAL Ş 
 HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.  Se aprobarea Regulamentul pentru eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere 

pentru circulaţia pe străzile din oraşul Balş care constituie anexă la prezenta hotărâre. 
 Art.2.   Prezenta hotarâre se va comunica Primarului oraşului Balş, Serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş, Compartimentului Transport din cadrul Primăriei oraşului Balş 
pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Munteanu-Oprea Petre 

 
 
 
 
 
                                                                          Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 

                                                                               lit a) din Legea nr. 215/2001 
                                               SECRETAR 

                                                                                             Jr. Dinu Constantin    
Balş, 27.08.2010 
Nr. 77 
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Anexă la HCL Bal ş nr. 77/27.08.2010 
 

R E G U L A M E N T 
pentru eliberarea şi folosirea permiselor de liber ă trecere pentru circula ţia pe str ăzile din orasul Bal ş 

 
 

CAPITOLUL I - DEFINIRE şi CLASIFICARE 
 
ART. 1. Sunt denumite “permise de liberă trecere” (prescurtat L.T.), înscrisurile tipizate eliberate de Primăria 
orasului Balş, care conferă posesorului dreptul de a transporta mărfuri, materiale, etc., cu un tip de 
autovehicul, într-o perioadă definita şi cu un orar stabilit în zone în care sunt impuse anumite restricţii de 
circulaţie (limitare de tonaj).  
 
ART. 2. L.T.-urile vor avea înscrise în mod obligatoriu următoarele: 
 A. Pe fa ţă: 
a) proprietarul autovehiculului (eventual pe cine deserveşte); 
b) numărul de înmatriculare al autovehiculului;  
c) tonajul autovehiculului şi tipul acestuia; 
d) durata de valabilitate a permisului; 
e) orele între care s-a aprobat accesul. 
 B. Pe verso: 
a) tariful încasat, numărul şi felul documentului doveditor al achitării  
b) instrucţiuni specifice (minimale) privind utilizarea permisului. 
 
ART.  3. Clasificarea permiselor de liberă trecere: 
 I. Din punct de vedere al duratei de valabilitate; 
 I.1. formular tipizat - cu valabilitate pe întreg anul 
 I.1.a.valabilitate în “program de zi” 
 I.1.b. valabilitate în “program de noapte” 
 I.2. formular tipizat cu valabilitate lunar; 
 I.2.a. valabilitate în “program de zi” 
 I.2.b. valabilitate în “program  de noapte” 
 I.3. formular tipizat cu valabilitatea zilnică  
 
ART. 4. Formularele tipizate vor fi executate prin grija Primăriei Orasului Balş.  
Culorile formularelor se vor schimba pentru fiecare an calendaristic pe tipuri de LT-uri. 
 
 

CAPITOLUL II - MODALITATEA DE ELIBERARE  
 
ART. 5. Solicitanţii, în vederea eliberării LT.-urilor vor prezenta următoarele documente: 
a) cerere în care sa se specifice detaliat următoarele: 
• motivaţia solicitării; 
• durata pentru care solicită eliberarea de LT. (anual, lunar, zilnic); 
• tonajul, felul autovehiculului; 
• zona pentru care solicita şi străzile 
• tipul mărfurilor sau materialelor transportate; 
• programul (zi/noapte) pe care-l solicita, etc. 
b) copie xerox a certificatului de înmatriculare al autovehiculului  
c) copie xerox a Certificatului de înmatriculare al societăţii comerciale în cazul în care se solicită o durată de 
un an; 
d) alte documente în cazuri deosebite care să ateste situaţii, necesitaţi, etc. ale solicitanţilor  
 
ART. 6. Toate documentele mentionate la art. 5 se vor prezenta la Compartimentul de Transport si  
Comercial din cadrul Primăriei Orasului Bals. În urma verificărilor (şi eventual completărilor solicitate şi după 
achitarea tarifelor aferente), documentaţia se va depune la Registratura Primariei orasului Bals. 
 



ART. 7. Aprobarea L.T.-urilor se va face numai de către Primarul orasului Bals, cu avizul reprezentanţilor 
Compartimentului de Transport si Comercial din cadrul  Primăriei orasului Bals, după ce documentaţia 
depusă de solicitant este verificată şi discutată cu un reprezentant al solicitantului, pe bază de împuternicire, 
care acceptă programul şi tonajul admis în zona solicitată şi tarifele aferente. 
 Eliberarea LT-urilor se va face de către reprezentanţii Compartimentului de Transport si Comercial 
din cadrul  Primăriei orasului Bals. 
 
ART. 8. Permisele L.T. se vor elibera in maxim 3 zile de la inregistrarea cererii impreuna cu documentatia 
aferenta completa. 
 Prin exceptie, permisele L.T. cu valabilitatea de o zi se vor elibera in cel mult 24 de ore de la 
inregistrarea cererii impreuna cu documentatia aferenta completa. 
  
 

CAPITOLUL III - STRAZILE DIN ORASUL BALS PENTRU CAR E CIRCULAŢIA ESTE ADMISA NUMAI 
PENTRU POSESORII DE L.T. 

 
ART. 9. a)Strazile cu restictii de tonaj sunt : 
- str. 1 Decembrie; 
- str. Depozitelor; 
- str. Petre Pandrea; 
- str. Teis; 
- str. Mihai Drumes; 
- str. Plopului; 
- str. Trandafirilor; 
- str. Fratii Buzesti; 
- str. Nufarului; 
- str. Popa Sapca; 
- str. Viilor; 
- str. Lalelelor; 
- str. Gheorghe Vasilescu; 
- str. Ciresului; 
- str. Libertatii; 
- str. Tudor Vladimirescu; 
- str. Rasaritului; 
- str. Miinesti; 
- str. Mihai Viteazu; 
- str. Crinilor; 
- str. Olarilor; 
- str. Ion Creanga; 
- str. Zambilelor; 
- str. Cuza Voda; 
b) Se vor impune restrictii si pentru ramificatiile si aleile adiacente strazii N. Balcescu. 
 
ART. 10. Fiecare strada va fi dotata cu semne de circulatie in vederea limitarii tonajului. 
La intrarile orasului se vor monta semne sau panouri de informare a tranzitantilor referitoare la restrictia de 
circulatie pe anumite strazi din orasul Bals. 
  
 

CAPITOLUL IV – MENŢIUNI SPECIFICE 
 

ART. 11. 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. 12. Permisele de liberă trecere nu pot fi folosite în scopul parcării autovehiculelor pe străzile pe care 
acestea au fost autorizate sa circule. 
 
ART. 13. În cazul în care, un mijloc de transport autorizat prin LT. (pe număr de înmatriculare) a fost avariat, 
scos din circulaţie, radiat, înstrăinat, etc., proprietarul acestuia poate solicita in scris pe baza de 



cerere,eliberarea unui nou permis de liberă trecere pentru un alt mijloc de transport din dotarea proprie, cu 
condiţia ca acesta sa se încadreze în aceleaşi limite de tonaj.  

Cererea de eliberare a unui nou permis de libera trecere va fi insotita de o copie doveditoare a celor 
mentionate mai sus.  

Eliberarea noului LT. se va face fără plata de taxe sau tarife suplimentare, cu condiţia ca vechiul LT. 
sa fie prezentat pentru anulare. 
 
ART. 14. Tariful de utilizare a drumului public în vederea eliberării permisului L.T. se achita anticipat eliberării 
acestuia şi nu este restituibila chiar în cazul scoaterii din circulaţie, vânzării, avariei, furtului, etc. a 
autovehiculului, pentru care a fost eliberat. 
 
ART. 15. în cazul deteriorării, pierderii sau furtului permisului de liberă trecere, se poate elibera o copie 
conforma a permisului de libera trecere eliberata de Compartimentul de Transport si Comercial. 
Copia conforma se elibereaza numai pentru permisele cu valabilitate anuala sau lunara.  
 
ART.16. Copia conforma se va elibera numai dupa achitarea unei taxe de 50 lei. 

 
 
 

CAPITOLUL V - OBLIGA ŢII CE REVIN POSESORILOR  
PERMISELOR DE LIBERĂ TRECERE 

 
ART. 17.Să expună permisul de liberă trecere la vedere, în interiorul cabinei vehiculului. 
 
ART. 18.La solicitarea organelor de politie, sau împuterniciţilor primarului, sa prezinte L.T.-ul pentru 
verificarea datelor înscrise pe acesta. 
 
ART. 19.Autovehiculele autorizate trebuie sa fie în stare tehnica corespunzătoare, nepoluante, cu 
suprastructuri închise sau prevăzute cu prelata şi cu aspect corespunzător. 
 
ART. 20.După descărcarea şi încărcarea mărfurilor, zona se va lăsa curată şi se vor lua masuri pentru a 
evita murdărirea străzilor. 
 
ART. 21.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 UTI LIZAREA DRUMURILOR PUBLICE 
 

ART. 22. Sunt scutite de plata tarifului şi pot circula fără permise de liberă trecere, următoarele categorii de 
autovehicule: 
• autovehiculele aparţinând Poliţiei, Pompierilor, Serviciilor de Ambulanţă; 
• autovehiculele speciale care se deplasează în cazuri de deces; 
• autoturisme aparţinând Primăriei, Prefecturii, Procuraturii, Consiliului Judeţean; 
• autovehiculele destinate transportului local de călători 
• autovehiculele aparţinând societatii de gospodarire locala, S.C. Electrica S.A., SC Distrigaz Sud S.A., 

unităţilor de salubritate inscripţionate pentru intervenţii. 
 
ART. 23. Autovehiculele utilizate de agenţii economici care au contracte de prestări servicii cu Consiliul Local 
vor achita tarifele din anexa 1  cu reducere de 50%,cu conditia sa prezinte copia contractului. 
  
 Câte un L.T. pe număr de înmatriculare se va elibera în mod gratuit pentru autovehiculele instituţiilor 
care aprovizionează creşe, grădiniţe, spitale, cămine de bătrâni, farmacii, biblioteci volante, alte aşezăminte 
sociale,culturale şi de învăţământ pe teritoriul orasului Bals şi care se deplasează în acest scop. 
 



ART. 24. Toate instituţiile şi persoanele interesate,nominalizate la art. 23, vor depune adrese de solicitare a 
permiselor LT însoţite de copii după cărţile de identitate ale autovehiculelor pentru care se face solicitarea, 
precum si dupa actele justificative. 
 
 
 
 

CAPITOLUL VII - CONTRAVEN ŢII ŞI SANCŢIUNI 
 
ART. 25. 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 (limitare tonaj) fără permis LT sau circulaţia 
pe străzile  care nu au fost înscrise în permisele de liberă trecere şi se sancţionează cu amenda între 1.500 – 
2.500 lei. 
b) nerespectarea orarului de acces înscris în permisul de liberă trecere se sancţionează cu amenda între 500 
– 1.000 lei 
c) folosirea permisului de liberă trecere pentru parcarea autovehiculului pe străzile pe care acesta a fost 
autorizat sa circule se sancţionează cu amenda între 1.000 – 1.500 lei 
d)circulaţia autovehiculelor  pe străzile cu interdicţii de circulaţie (limitare tonaj) fără permis LT in original se 
sancţionează cu amenda între 200 – 300 lei. 
 
ART. 26. Constatarea contravenţiilor se va face pe baza de proces-verbal de contravenţie de către: 

• Organele de Poliţie; 
• Împuterniciţii Primarului. 

 La aplicarea sancţiunilor contravenţionale la prezentul regulament se aplica prevederile art. 28 alin. 1 
din OG nr. 2/2002 cu modificările ulterioare. 
ART. 27.Amenzile vor fi platite,dupa care chitanta si copia procesului verbal vor fi remise in termen de 15 zile 
unitatii emitente. 

CAPITOLUL VIII - DISPOZIŢII FINALE 
 
ART. 28. Prezentul regulament intra în vigoare odată cu rămânerea definitiva a Hotărâri Consiliului Local 
Bals prin care se aproba. 
 
ART. 29. 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. 30. Orarul si tarifele stabilite prin Anexa 1,se poate modifica prin hotărâri ale Consiliului Local Bals. 
 
ART. 31. Permisele LT cu valabilitatea zilnică se vor elibera sub semnătura primarului, viceprimarului sau 
secretarul orasului Bals.  
 
ART. 32. Primarul Orasului Bals si Poliţia Orasului Bals vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
MUNTEANU-OPREA PETRE



                                                                                                            Anexa 1 la regulament 
 

 
CAPITOLUL IX - O R A R U L SI TARIFELE 

 
 
 
1. PROGRAMUL DE ZI va fi intre orele 6:00-21:00 
 
2. PROGRAMUL DE NOAPTE va fi intre orele 21:00-6:00  
 
  

Perioada şi programul Categoria 
(tonajul) Valoarea tarifului 

ANUAL 
program de noapte 

Intre 3.5 – 7.0 tone  
 

 Intre 7.0 – 16.0 tone 
 

500 lei 
 

1.000 lei 

       Peste 16.0 tone 1.500 lei 

ANUAL 
program de zi 

Intre 3.5 – 7.0 tone  
 

Intre 7.0 – 16.0 tone 
 

1.000 lei 
 

1.500 lei 

Peste 16.0 tone 2.000 lei 

LUNAR 
program de noapte 

Intre  3.5 – 7.0 tone  
 

Intre 7.0 – 16.0 tone 
 

100 lei 
 

200 lei 

Peste 16.0 tone 300 lei 

LUNAR 
program de zi 

Intre 3.5 – 7.0 tone  
 

Intre 7.0 – 16.0 tone 
 

200 lei 
 

300 lei 

Peste 16.0 tone 400 lei 

ZILNICE 

  
Intre 3,5 – 7.0 tone  

 
Intre 7.0 – 16.0 tone 

 
Peste  16.0 tone 

25 lei  
 

35 lei 
 

50 lei 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
MUNTEANU-OPREA PETRE 

 


