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ROMÂNIA             

JUDEȚUL VRANCEA                                                                  . 

MUNICIPIUL FOCȘANI  

PRIMĂRIA 

 

 

DISPOZIȚIA NR. 4383 
din 16 noiembrie 2016 

 

privind aprobarea Regulamentului cu privire la  

eliberarea avizului de acces transport greu în Municipiul Focșani 

 

 

               Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, 

            -   văzând referatul întocmit de Direcția economică, Compartimentul transport public 

local înregistrat la nr.76278/14.11.2016 prin care se propune reglementarea circulației rutiere 

pentru autovehiculele de transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, 

exceptând mijloacele de transport în comun, pe raza Municipiului Focșani;  

- în conformitate cu prevederile art. 113 alin. (1), lit.”d” din Legea nr. 49/2006 

pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările 

și completările ulterioare și cu prevederile H.C.L. nr. 396/27.10.2016 ;  

- în baza art. 63, alin (1), lit. „e”,  precum şi în temeiul art. 68, alin (1), din Legea 

nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 

 

DISPUNE: 

 

           Art. 1 Se aprobă Regulamentul cu privire la eliberarea avizului de acces transport greu 

în Municipiul Focșani, conform anexei la prezenta dispoziție. 

 

          Art. 2 Prezenta dispoziţie va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică 

locală, agricultură, cadastru pentru a fi adusă la îndeplinire de Compartimentul transport public 

local, Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, Poliția Locală a Municipiului Focșani, 

Poliția Municipiului Focșani, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier-

Inspectoratul teritorial nr. 3 Vrancea..           

 

 

PRIMAR, 

Cristi Valentin Misăilă 
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ROMÂNIA                                                                                      Anexa la 

JUDEȚUL VRANCEA                                                                dispoziția nr. 4383 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

PRIMĂRIA 

 

 

REGULAMENT 

 

cu privire la eliberarea avizului de acces transport greu în Municipiul Focșani 

 

 

I. Dispoziții generale 

 

1.1.  Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 396/27.10.2016 privind reglementarea 

circulației rutiere pentru autovehiculele de transport mărfuri cu masa maximă autorizată 

mai mare de 3,5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun, pe raza Municipiului 

Focșani. 

1.2. Scopul propus prin prezentul regulament se realizează ținând cont de următoarele 

cerințe: 

a) Asigurarea unui nivel ridicat de siguranță a traficului, 

b) Asigurarea condițiilor de conservare și protejare a mediului natural, 

c) Asigurarea condițiilor de conservare a zonelor protejate a orașului, 

d) Asigurarea administrării în condiții de eficiență și protejare a infrastructurii 

rutiere. 

 

II. Accesul și circulația în Municipiul Focșani 

2.1. Pe raza Municipiului Focșani este interzisă circulația autovehiculelor de 

transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Accesul în 

zona de interdicție se poate realiza doar în baza unui aviz denumit în continuare 

Aviz de acces transport greu. 

2.2. Autovehiculele de transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 

3,5 tone vor avea acces în Municipiul Focșani, fără a obține un Aviz de acces 

transport greu, pe următoarea rută de deplasare, aprobață prin H.C.L. nr. 

396/2016: 

- din şoseaua de centură DN2 E 85,  intră în Municipiul Focşani prin intersecția 

cu sens giratoriu a arterelor de circulație DN2 E 85 - DJ. 204 E şi str. Cuza 

Vodă - continuă pe str. Cuza Vodă – str. Mărăşeşti - traversează podul de peste 

magistrala CFR - continuă pe ruta ocolitoare din partea de Vest a municipiului 

Calea dintre vii - continuă pe str. Dionysos – str. Antrepozite – continuă  pe 

str. Antrepozite – pasajul Vîlcele – str. Vîlcele – str. Anghel Saligny – str. 1 

Decembrie 1918, str. Brăilei până la intersecția str. Brăilei cu  DN2 E85, 

precum și pe următoarele străzi: str. Viilor, str. Ion Neculce, str. Piața Obor, 

str. Vrancei; str. Odobești, str. Bicaz; str. Milcov și Fdt. Vîlcele. 



3 

 

2.3. Se permite transbordarea anumitor mărfuri în mijloacele de transport cu masa 

maximă autorizată până în 3,5 tone, în locația terminalului care urmează a se 

înființa pe str.Antrepozite. 

2.4.  Se permite aprovizionarea stațiilor PECO, a depozitelor de materiale de 

construcții sau a depozitelor cu produse alimentare care au locații pe arterele 

de circulație unde accesul mijloacelor de transport cu masa maximă autorizată 

mai mare de 3,5 tone este restricționat, numai pe timp de noapte între orele 

22.00 – 06.00 și numai ȋn baza unui Aviz de acces transport greu solicitat de 

agentul economic, cu plata unei taxe speciale de acces.  

2.5.  Se interzice descărcarea/încărcarea mărfurilor în intervalul orar 22.00-06.00 

dacă punctele de descărcare/încărcare ale societăților comerciale sunt 

amplasate la o distanță mai mică de 100 metri de cea mai apropiată locuință. 

Face excepție aprovizionarea cu lapte proaspăt și produse de panificație. În 

acest caz, aprovizionarea se va face cu autovehicule cu masa maximă 

autorizată de 3,5 tone. 

2.6. Accesul la și de la traseul aprobat spre celelalte străzi ale municipiului va fi 

semnalizat prin mijloace de semnalizare rutieră: indicatoare de reglementare, 

de interzicere sau restricție care pot fi însoțite și de panouri cu semne adiționale 

conținând inscripții sau simboluri care le precizează, completează ori limitează 

semnificația sau, unde este cazul, marcaje prin care se avertizează sau îndrumă 

participanții la trafic. 

2.7. Semnalizarea rutieră a restricțiilor precum și semnalizarea rutieră de orientare 

a participanților la trafic se realizează prin grija Direcției de Dezvoltare 

Servicii Publice Focșani. 

 

III. Reglementări privind autorizarea  

3.1. Avizele de acces transport greu se pot elibera pentru o lună calendaristică sau 

pentru un an calendaristic, cu plata unei taxe de acces. 

3.2. Taxele speciale de acces, funcție de grupa de clasificare a autovehicului de 

transport, sunt următoarele: 

 

 Taxă specială 

de acces 

pentru o lună 

Taxă specială 

de acces 

pentru un an 

autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă 

între 3,5 tone și 5 tone 
10 lei 100 lei 

autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă 

între 5 tone și 7,5 tone 
20 lei 200 lei 

autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă 

între 7,5 tone și 12 tone 
30 lei 300 lei 

autovehicule cu masa maximă autorizată  

mai mare de 12 tone 
       50 lei       500 lei 
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3.3. Taxele speciale de acces pentru cazurile speciale, funcție de grupa de 

clasificare a autovehicului de transport, sunt următoarele: 

 

 Taxă specială 

de acces 

pentru o lună 

Taxă specială 

de acces 

pentru un an 

autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă 

între 3,5 tone și 5 tone 
15 lei 150 lei 

autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă 

între 5 tone și 7,5 tone 
30 lei 300 lei 

autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă 

între 7,5 tone și 12 tone 
45 lei 450 lei 

autovehicule cu masa maximă autorizată  

mai mare de 12 tone 
  75 lei  750 lei 

 

3.4. Avizele de acces transport greu se eliberează de către Poliția Locală Focșani la 

sediul acestei instituții. 

3.5. Documentele necesare în vederea eliberării Avizului de acces transport greu 

sunt următoarele: 

a) cerere scrisă – formular anexa 1 

b) copie de pe codul unic de înregistrare a agentului economic 

c) copie după certificatul de înmatriculare respectiv certificatul de înregistrare 

al autovehiculului 

d) dovada achitării taxei.  

3.6. Avizul de acces transport greu este prevăzut cu serie și număr după următorul 

model: serie MFOC nr. 0000 – 0000. Numărul este format din 8 cifre din care, 

primele 4 cifre reprezintă anul, iar următoarele cifre începând cu 0001 

reprezintă numerotația secvențială și cronologică a documentului emis în anul 

respectiv. (ex.: primul aviz eliberat pentru anul 2016 va avea seria MFOC nr. 

2016-0001). 

3.7. Avizul de acces transport greu - formular anexa 2 va avea obligatoriu înscrise 

următoarele date: 

_numărul de înmatriculare autovehicul 

_tipul și masa maximă autorizată a autovehiculului 

_durata de valabilitate 

_nr. și data documentului de plată a a taxei speciale de acces. 

3.8. Avizul de acces transport greu se întocmește în două exemplare din care, 

exemplarul 1 se înmânează agentului economic și exemplarul 2 se arhivează la 

Poliția Locală Focșani. 

3.9. Avizul de acces transport greu se eliberează pe loc dacă sunt întrunite toate 

cerințele de emitere. 

3.10. Avizul de acces transport greu este valabil numai în original și numai pentru 

perioada pentru care a fost emis. 
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3.11.  Avizul de acces transport greu se păstrează în original, la bordul 

autovehiculului și nu este transmisibil. 

3.12. Modalitățile de plată ale taxei speciale de acces sunt următoarele: 

_plata în numerar sau cu cardul (POS) la sediul Poliției Locale Focșani. 

_plata prin ordin de plată sau foaie de vărsământ în contul Poliției Locale 

Focșani deschis la Trezoreria Municipiului Focșani. Aceasta se poate realiza la 

orice bancă, specificând pe documentul de plată datele de identificare ale 

beneficiarului, denumirea taxei și datele de identificare ale contribuabilului 

(agentului economic). 

_plata prin SMS. 

3.13. Taxa specială de acces constituie venit al bugetului local al Municipiului 

Focșani.  

3.14. Poliția Locală Focșani este împuternicită să colecteze această taxă, încasările 

realizate urmând a fi depuse în prima zi lucrătoare de la încasare în contul 

bugetului local al Municipiului Focșani deschis la Trezoreria Municipiului 

Focșani. 

 

IV. Excepții 

4.1. Sunt exceptate de la aplicarea prezentului regulament, fiind scutite de taxe,  

autovehiculele de intervenție aparținând Serviciilor de Ambulanță, unităților 

subordonate Ministerului Apărării Naționale, unităților subordonate 

Ministerului Afacerilor Interne; autovehiculele deţinute sau utilizate în baza 

unui drept legal de către serviciile publice comunitare pentru situaţii de 

urgenţă,  deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către instituţii ale 

statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională; deţinute sau utilizate 

în baza unui drept legal de Administraţia Naţională a Penitenciarelor; deţinute 

sau utilizate în baza unui drept legal de către Inspectoratul de Stat pentru 

Controlul în Transportul Rutier şi utilizate pentru activitatea de inspecţie şi 

control; utilaje specializate sau adaptate pentru deszăpezire; care efectuează 

transporturi funerare; care efectuează transportul de echipamente, 

medicamente şi alte asemenea de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul 

unor calamităţi sau dezastre naturale; destinate prin construcţie tractării 

vehiculelor avariate, inclusiv vehiculele tractate de acestea; care efectuează 

transporturi poştale; specializate, destinate prin construcţie salubrizării. 

 

V. Contravenții, sancțiuni 

5.1     Încălcarea prevederilor prezentului regulament, cu excepția celor de la Cap.II 

pct. 2.5., se va sancționa cu amendă între 4.000 lei și 10.000 lei. 

5.2.     Încălcarea dispozițiilor prevăzute la Cap.II pct. 2.5. se va sancționa astfel: 

a) la prima abatere societatea comercială se sancționează cu amendă de 1.000 

lei; 

b) la a doua abatere societatea comercială se sancționează cu amendă de 

2.000 lei; 
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c) la a treia abatere societatea comercială se sancționează cu retragerea 

dreptului de a efectua activități comerciale. 

5.3.  Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se vor face prin proces-

verbal întocmit de către împuterniciții Primarului, Poliției Locale a Municipiului 

Focșani, Poliției Municipiului Focșani și Inspectoratului de Stat pentru 

Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul teritorial nr. 3 Vrancea. 

5.4.     Amenda contravențională se va achita în numerar sau cu cardul (POS) la sediul 

Primăriei Municipiului Focșani sau prin ordin de plată în contul deschis la 

Trezoreria Municipiului Focșani. 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Cristi Valentin Misăilă 
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          ROMÂNIA                                                                               Anexa nr. 1 

JUDEȚUL VRANCEA                                                                  la Regulament 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

PRIMĂRIA 

 

 

Model formular tip – Cerere pentru obținerea Avizului de acces transport greu 

 

 

 

                                 CĂTRE, 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

POLIȚIA LOCALĂ  

 

 

 

                Subsemnatul______________________________________, reprezentant al 

________________________________cu sediul/domiciliul în localitatea__________ 

str.____________________________nr._______tel.___________________________ 

În conformitate cu prevederile H.C.L. nr.396/2016 și Dispoziției Primarului nr.  /2016, 

solicit eliberarea unui Aviz de acces transport greu pentru următorul autovehicul: 

Nr. înmatriculare___________________Masa totală maximă autorizată________tone,  

Pentru o  perioadă de: o lună    un an (se va bifa perioada solicitată). 

 

 

La prezenta cerere anexez: 

- copie după certificatul de înmatriculare respectiv certificatul de înregistrare al 

autovehiculului 

- copie de pe codul unic de înregistrare a agentului economic 

- dovada achitării taxei.  

         

Data                                                                                         Nume și prenume în clar 

              Semnătura 

 

PRIMAR, 

Cristi Valentin Misăilă 
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       ROMÂNIA                                                                               Anexa nr. 2 

JUDEȚUL VRANCEA                                                                  la Regulament 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

PRIMĂRIA 

Model formular tip –Aviz de acces transport greu 
 

                                                       ROMÂNIA                    
                                            JUDEŢUL VRANCEA  
                                           MUNICIPIUL FOCŞANI 
 

 

AVIZ DE ACCES TRANSPORT GREU 

Nr._________/Data____________- 

 

                 În urma cererii înregistrate la nr. _____________, se avizează accesul 

autovehiculului identificat prin: 

                                      Nr. de înmatriculare_____________________  

            Tipul autovehiculului____________________ 

           Masa maximă autorizată_____________tone 

să circule în Municipiul Focșani, pentru o perioadă de______________(o lună/un an) 

de la data emiterii, cu respectarea prevederilor H.C.L. nr. 396/2016 privind 

reglementarea circulației rutiere pentru autovehiculele de transport mărfuri cu masa 

maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun, 

pe raza Municipiului Focșani și ale Dispoziției primarului nr._______/2016. 

                Taxa specială de acces a fost achitată cu chit.(O.P.) nr./data _____________, 

în valoare de _____________lei. 

 

Semnătura emitentului 

Ștampila  

 

PRIMAR, 

Cristi Valentin Misăilă 


