ANEXA 2.9.
TAXA FOLOSIRE TRAMA STRADALA DE CATRE AUTOVEHICULELE CONCEPUTE SI
CONSTRUITE PENTRU TRANSPORT DE MARFURI PE RAZA ORASULUI MURFATLAR
SI A SATULUI SIMINOC PE STRAZI DE TRAFIC USOR , MEDIU SI GREU
1. Prezenta taxa este instituita ca taxa locala in temeiul prevederilor art.486 alin.1 si 2 din Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, fiind fundamentata de necesitatea utilizarii retelei de drumuri
ce se afla in administrarea orasului si pentru contracararea efectelor nedorite ale tranzitarii
orasului Murfatlar si a satului Siminoc de catre autovehicule concepute si construite pentru
transport de marfuri, respectiv deteriorarea covorului asfaltic, poluarea,etc.
2. Reteaua de drumuri aflata in administrarea orasului Murfatlar cu restrictie de tonaj este formata
din toate strazile secundare din Murfatlar si Siminoc cu exceptia :
- str. Calea Bucuresti
- str. Calea Dobrogei
3. Este datorata de persoanele fizice si juridice care detin autovehicule concepute si construite
pentru transport de marfuri si este stabilita in functie de maxa maxima autorizata/ masa incarcata
maxim admisa din punct de vedere tehnic dupa cum urmeaza:
Masa totala maxima autorizata / masa Lei/luna
Lei/zi
incarcata maxima admisa din punct de vedere
tehnic
Intre 7,5 -10 tone inclusiv
150
15
Intre 10 – 20 tone inclusiv
300
30
Peste 20 tone
600
60
3. Pentru transporturi agabaritice speciale se va aplica taxa corespunzatoare traficului greu de peste
20 tone multiplicata de 3 ori. In cazul transporturilor agabaritice formate din mai multe platforme
agabaritice, acestea se vor taxa separat.
4. Vehiculele ( remorci, platforme, etc) tractate de autovehicule de marfa se taxeaza separat, in
functie de masa totala maxima autorizata/masa incarcata maxim admisa din punct de vedere
tehnic.
5. Sunt exceptate de la plata taxei:
a) vehiculele detinute de unitatile Ministerului Apararii Nationale;
b) vehiculele detinute de unitatile subordonate Ministerului Administratiei si Internelor;
c) Vehiculele specializate , utilizate in exclusivitate pentru servicii de ambulanta;
d) Vehicule detinute de serviciile de urgenta, astfel cum sunt reglementate in Ordonanta Guvernului
nr.88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru
situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.363/2002, cu modificarile
si completarile ulterioare;
e) Vehicule care efectueaza transporturi de echipamente de prim ajutor si ajutoare umanitare in
cazul unor calamitati sau dezastre naturale;
f) Vehiculele escortate de politie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului in interes de stat
sau securitate nationala.
6. In vederea obtinerii “Autorizatiei de circulatie “ solicitantul va prezenta urmatoarele documente:
copia cartii de identitate/copia certificatului de inmatriculare a societatii, copia certificatului de
inmatriculare sau a cartii de identitate a a autovehiculului pentru care se urmareste obtinerea
autorizatiei si alte copii ale documentelor legale relevante ( contract de inchiriere a autovehicului,
conventie,comodat,etc.).
7. Responsabilitatea achitarii taxei si a detinerii autorizatiei valabile revine in exclusivitate
utilizatorilor romani, iar in cazul utilizatorilor straini, aceasta revine in exclusivitate
conducatorului auto al vehiculului.
8. Responasabilitatea incasarii taxei si controlului revine compartimentului ADPP, Urmarire
incasare venituri, Executare silita, Autorizari din cadrul Serviciului Buget-Contabilitate al
Primariei orasului Murfatlar.

9. Fapta de a circula fara a detine autorizatie valabila constituie contaventie si se sanctioneaza cu
amenda intre 250 lei si 1000 lei pentru vehiculelel cu masa totala maxima autorizata/ masa incarcata
maxim admisa din punct de vedere tehnic peste 7.5 tone pana la 10 tone si intre 1000 lei si 2500 lei
pentru vehiculelel cu masa totala maxima autorizata/ masa incarcata maxim admisa din punct de
vedere tehnic peste 10 tone.
10. Aplicarea sanctiunii nu inlatura obligatia de plata a taxei.
11. Responsabilitatea constatarii contraventiei si aplicarii sanctiunilor revine Serviciului Public de
Politie Locala al Primariei orasului Murfatlar, precum si de agentii constatatori , imputerniciti de
primarul orasului.
12. Prevederile OG nr.2/2001- privind regimul juridic al contraventiilor, se aplica si contraventilor
stabilite prin prezenta hotarare a consiliului local Murfatlar.
13. In vederea efectuarii verificarilor in trafic a dreptului de a utiliza reteaua de drumuri ce se afla in
administrarea orasului Murfatlar pentru autovehiculele concepute si construite pentru transport de
marfuri, conducatorul auto este obligat sa prezinte autorizatia de circulatie , in original , valabila la
data efectuarii verificarii si dovada achitarii acesteia, in copie.
14. Autorizatia nu este transmisibila.
15. Lista drumurilor,strazilor si aleeilor pentru care au restrictie de tonaj:
Oras Murfatlar
Aleei: Bachus, Crinilor,Garofitei, Ghiocelului, Lalelelor, Liliacului, Macului, Macesului,
Margaritarelor, Nufarului, Trandafirului, Zambilelor
Strazi: Al.I.Cuza, Avram Iancu, Bradului, Caisilor, Ciocarliei, C.Brancoveanu, C.Brancusi,
Coralului, Credintei, Cristalelor, Daciei, Diamantului, Dimitrie Cantemir, Duzilor, Fagetului,
Fantanitei, Feroviarului, Frasinului, Fermelor, Gen.Vasile Milea, Ion Creanga, Ion Barbu, I.Gh.Duca,
Intrarea Fantanitei, Junimii, Marin Preda, Matei Basarab, Matei Corvin, Mihai Eminescu, Mihail
Kogalniceanu, Mihail Sadoveanu, Minerului. Mircea Eliade, Murfatlar, Muzeului, Prelungirea
Muzeului, Nichita Stanescu, Nicolae Balcescu, Nicolae Iorga, Nicolae Labis, Nicolae Titulescu,
Opalului, Paltinului, Pescarusului, Perlei, Plopilor, Portului,Prelungirea Rubinului, rubinului,
Salcamilor, Safirului, Serpelea, Sperantei, Tineretului, Vasile Alecsandri, Vasile Parvan, Veteranilor,
Viilor, Visinului.
Satul Siminoc
Strazi: Agricultorului, Amurgului, Apusului, Artarului, Cerealelor, Ciobanitei, Ciresului, Cultelor,
Culturii, Cumpenei, Duzilor, Fagului, Fantanitei, Horei, Intrarea Privighetoarei, Islazului, Izvor,
Marului, Mecanizatorului, Mioritei, Murfatlar, Ogorului, Parului, Privighetorii, Progresului, Prunului,
Rasaritului, Salciilor, Secerisului, Socului, Stadionului, Specialistilor, Unirii, Valea Mare, Viforului,
Visinului.

