ANEXA NR.1
la Hotărârea nr. 183/ 23 DECEMBRIE 2020
a Consiliului local al municipiului Bistriţa
TAXA SPECIALĂ
pentru eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de liberă trecere pentru circulaţia pe străzile din municipiul Bistriţa, în anul 2021,
conform HCL nr.61/26.06.2014 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiilor de liberă trecere pentru
circulaţia pe străzile din municipiul Bistriţa

Nr. crt.
1
2

Perioada si programul
ANUAL
Program de noapte

3
4
5

ANUAL
Program de zi

6
7
8

LUNAR
Program de noapte

11

LUNAR
Program de zi

12
13

Pe zi (24 h)

Taxa stabilită
pentru anul 2021

Intre 2,5- 3,5 tone

150 lei

Intre 3501 si 12000 kg

400 lei

Peste 12000 kg

1.000 lei

Pana la 3,5 tone

200 lei

Intre 3501 si 12000 kg

600 lei

Peste 12000 kg

9
10

Valoarea taxei - zona A şi B

1.500 lei

Intre 2,5- 3,5 tone

50 lei

Intre 3501 si 12000 kg

100 lei

Peste 12000 kg

300 lei

Intre 2,5- 3,5 tone

75 lei

Intre 3501 si 12000 kg

200 lei

Peste 12000 kg

600 lei

Peste 2,5 tone

50 lei

1. PROGRAM DE ZI
- între orele 6,00 - 21,00 pentru zona A, cu excepţia zonei pietonale Liviu Rebreanu, în care accesul se face în conformitate cu
prevederile Hotărârii nr.119/2006 a Consiliului local al municipiului Bistriţa, cu modificările ulterioare.
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2. PROGRAM DE NOAPTE
- între orele 21,00 - 6,00 pentru zona A, cu excepţia zonei pietonale Liviu Rebreanu, în care accesul se face în conformitate cu
prevederile Hotărârii nr.119/2006 a Consiliului local al municipiului Bistriţa, cu modificările ulterioare.
3. Orarul stabilit la punctele 1 şi 2 este orarul maxim admis. Acesta poate fi redus în funcţie de solicitările concrete ale agenţilor
economici, precum şi de numărul de autorizaţii de liberă trecere eliberate pentru o anumită zonă, în vederea evitării aglomeraţiei.
Notă: excepţie de la acest orar fac autovehiculele menţionate la art.22 din Regulament, care se deplasează în caz de intervenţie.

Nota:
1. Pentru autorizaţiile de liberă trecere eliberate strict pentru mijloace de transport produse alimentare perisabile (lapte şi brânzeturi,
carne şi produse din carne, pâine) care posedă autorizaţii sanitar-veterinare în termenul de valabilitate taxele se reduc cu 50%.
2. Pentru agenţii economici care folosesc mijloace de transport auto şi autoutilaje în scopul realizării unor lucrări contractate de
Primăria municipiului Bistriţa nu este necesară obţinerea autorizaţiei de liber acces, pe perioada efectuării lucrărilor. Agenţii economici în
cauză vor transmite Poliţiei Locale a municipiului Bistriţa o listă cu mijloacele de acest fel folosite.
3. In cazul lucrărilor de utilitate publică, operatorii care efectuează aceste lucrări sunt obligaţi să obţină autorizaţii de liber acces
pentru autovehiculele şi autoutilajele folosite în acest scop. Autorizaţiile se vor elibera numai pentru perioada de executare a lucrărilor. In
situaţia în care se solicită autorizaţie pentru perioade de timp mai mici de un an, doar în aceste cazuri se poate plăti taxa calculată
proporţional pentru perioada respectivă de timp.
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