HOTĂRÂRE
referitor la: stabilirea tarifelor suplimentare pentru eliberarea
autorizaţiilor speciale de transport în vederea folosirii
drumurilor judeţene de către transportatorii ce utilizează
vehicule rutiere a căror masă totală maximă admisă, masă
maximă admisă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxim
admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute de lege
Având în vedere:
 expunerea de motive cu privire la aprobarea proiectului de
hotărâre nr. 2550/04.04.2008;
 raportul nr. 2775/14.04.2008 al Direcţiei Buget, Taxe Impozite
şi Informatizare;
 raportul nr. 3835/21.05.2008 al Comisiei pentru studii
economicosociale, bugetfinanţe, administrarea domeniului
public şi privat al judeţului;
 avizul Ministerului Transporturilor înaintat prin adresa nr.
43/2600/21.05.2008, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.
F424/21.05.2008;
 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 245/2008 pentru
aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.
 prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. c)
şi art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e:
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Art. 1. Se stabilesc tarifele suplimentare pentru eliberarea
autorizaţiilor speciale de transport în vederea folosirii drumurilor
judeţene de către transportatorii ce utilizează vehicule rutiere a
căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axe
şi/sau ale căror dimensiuni maxim admise de gabarit depăşesc
limitele prevăzute de lege, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Tarifele prevăzute în anexă se plătesc la eliberarea
autorizaţiilor speciale de transport înaintea utilizării de către
transportatori a drumurilor de interes judeţean.
Art. 3. (1) Persoanele fizice şi juridice române vor achita în
lei tariful exprimat în euro, la cursul de schimb al zilei comunicat
de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna
anterioară datei achitării tarifului.
(2) Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna
anterioară datei achitării tarifului se înţelege cursul de schimb
comunicat de Banca Naţională a României în penultima zi
lucrătoare a lunii respective.
Art. 4. (1) Persoanele fizice şi juridice străine vor achita în
euro sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piaţa valutară,
echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcţie de cursurile de
schimb aferente valutelor, comunicate de Banca Naţională a
României în penultima zi a lunii anterioare celei în care se
efectuează plata.
(2) Persoanele fizice şi juridice străine vor achita în lei tariful
exprimat în euro, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca
Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară
datei achitării tarifului, aşa cum este definit la art. 3 alin.(2) din
prezenta hotărâre.
Art. 5. Eliberarea autorizaţiilor speciale de transport se face
de către Consiliul Judeţean Olt prin serviciul de specialitate,
respectiv Direcţia Tehnică.
Art. 6. Masele şi dimensiunile maxime admise pentru care
se percep tarifele suplimentare sunt prevăzute în anexa nr. 2 la
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7. Sumele încasate în urma aplicării tarifelor prevăzute
în anexa la prezenta hotărâre constituie venituri la bugetul propriu
al Consiliului Judeţean Olt.
Art. 8. Sunt exceptate de la plata tarifelor:
a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării;
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b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative;
c) vehiculele deţinute de Consiliul Judeţean Olt şi de unităţile
din subordinea acestuia;
d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru
serviciile de ambulanţă;
e) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt
reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO
sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite
prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la
Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu
privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie
1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor
militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului
Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
g) vehiculele care efectuează transporturi funerare;
h) vehiculele care efectuează transporturi în cazul unor
calamităţi sau dezastre naturale ;
i) vehiculele escortate de poliţie sau de jandarmerie care
efectuează transport în interes de stat sau securitate
naţională şi care nu se supun controlului.
Art. 9. Unităţile de transport care au în dotare vehicule
rutiere a căror masă totală maximă admisă, masă maximă
admisă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxim admise de
gabarit depăşesc limitele prevăzute de lege, au obligaţia de a
anunţa administratorul drumurilor judeţene, în vederea luării în
evidenţă a acestora, în luna ianuarie a fiecărui an.
Art. 10. (1) Utilizatorii drumurilor judeţene care nu se
conformează prezentei hotărâri, punând în circulaţie vehicule
rutiere a căror masă totală maximă admisă, masă maximă
admisă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxim admise de
gabarit depăşesc limitele prevăzute de lege, fără să plătească
tarifele suplimentare pentru eliberarea autorizaţiilor speciale de
transport, vor achita contravaloarea autorizaţiei speciale de
transport şi vor fi sancţionaţi contravenţional conform prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
3

ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Refuzul transportatorilor de a se supune cântăririi
autovehiculelor aflate în trafic se sancţionează conform
Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Delegatul administratorului drumurilor judeţene
împuternicit să constate contravenţiile va întocmi şi elibera
conform legii, autorizaţia specială de transport pentru persoanele
fizice şi juridice române, supuse controlului în trafic, pe baza
documentelor ce însoţesc transportul.
Art. 11. Modul de calcul privind tarifarea este cel
reglementat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 245/2008,
pentru transportatorii înmatriculaţi în România şi cei înmatriculaţi
în alte ţări, ce utilizează vehicule rutiere a căror masă totală
maximă admisă, masă maximă admisă pe axe şi/sau ale căror
dimensiuni maxim admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute
de lege.
Art. 12. Prevederile contrare prezentei hotărâri îşi încetează
aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a acesteia.
Art. 13. Prezenta hotărâre se publică în presa locală şi
se comunică Direcţiei Tehnice, Direcţiei Buget, Taxe – Impozite şi
Informatizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei
Prefectului Judeţul Olt.
(2) Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de
la data aducerii la cunoştinţă publică.
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