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ALTE TAXE LOCALE 

 

CAP.I TAXA FOLOSIRE TRAMĂ STRADALĂ DE CĂTRE AUTOVEHICULELE 

CONCEPUTE ŞI CONSTRUITE PENTRU TRANSPORTUL DE MĂRFURI PE RAZA 
ORASULUI TECHIRGHIOL PE STRĂZILE DE TRAFIC UŞOR, MEDIU ŞI GREU 
 Art.1) Se stabileste taxa folosire trama stradala de catre autovehiculele  care transporta marfa  

de pe raza orasului Techirghiol conform  art. 5, parte integranta din prezenta hotarare . 

 Art.2) Se stabileste taxa folosire trama stradala de catre autovehiculele de transport persoane  de 

pe raza orasului Techirghiol conform art. 9  parte integrata din prezenta hotarare .  

 Art.3) Secretarul orasului va face publica prezenta hotarare prin afisaj si o va comunica 

institutiilor si persoanelor interesate, iar primarul o va duce la indeplinire . 

 Art.4) Este datorată de persoanele fizice şi juridice care deţin autovehicule concepute şi 

construite pentru transportul de mărfuri, pentru circulaţia pe străzile din orasul Techirghiol . 

 Art. 5) Este stabilită în funcţie de masa totală maximă autorizată dupa cum urmeaza : 

Masa totala maxim autorizata Lei/zi Lei/luna Lei/an 

Anul 

2020 

Anul 

2021 

Anul 2020 Anul 

2021 

Anul 2020 Anul 2021 

Autovehicule intre  3,5 -5  tone 

inclusiv 

4 5 42 44 209 217 

Autovehicule intre  5 -10  tone 

inclusiv 

10 11 104 108 523 543 

Autovehicule intre  10 -20  tone 

inclusiv 

26 27 262 272 1308 1358 

Autovehicule peste 20   tone 52 54 523 543 2092 2172 

 Art.6 Vehiculele (remorci, platforme etc.) tractate de autovehiculele de marfă se taxează separat, 

în funcţie de masa totală maximă autorizată . 

 Art.7 Sunt exceptate de la plata taxei autovehiculele care efectueaza urmatoarele servicii 

publice de urgenta dupa cum urmeaza : 

 - Salvare; 

 - Pompieri; 

 - Ministerul de interne; 

 - Ministerul apararii. 

 Scutite de la plata taxei mai sunt autovehiculele agentilor economici cu care Primaria orasului 

Techirghiol are incheiate contracte de prestari servicii, numai pe perioada derularii contractului si 

autovehiculele inregistrate in evidentele fiscale ale orasului Techirghiol. 

 Art.8 Conducătorii autovehiculelor de marfa  au obligaţia de a obţine Autorizaţia  de circulaţie 

de la Primaria Techirghiol . Contravaloarea taxei poate fi achitata  prin ordin de plata in contul 

Primariei orasului Techirghiol deschis la Trezoreria orasului Eforie, prin numerar la caserie sau direct, 

la functionarii cu drept de incasare pe teren a taxei . 

 Pentru autorizatiile eliberate anual pana la  31.01 inclusiv, se aplica o bonificatie de 10% 

din valoarea autorizatiei . 

 Autorizatia se elibereaza pentru fiecare autovehicul in parte . Pe autorizatia de circulatie se va 



inscrie numarul de inmatriculare . 

 Autorizatia de circulatie nu este transmisibila de la un autovehicul la altul . 

 Taxa se achita cu anticipatie si nu se returneaza . 

 Art.9 Circulatia unui autovehicul care executa serviciul public de transport calatori pe trama 

stradala a orasului Techirghiol se realizeaza numai pe baza ,, autorizatiei de circulatie pe trama 

stradala a orasului Techirghiol ” in cadrul careia a fost nominalizat sau, aflata in original la bordul 

acestuaia si valabila la data efectuarii transportului . Autorizatia se elibereaza ca urmare a prezentarii 

dovezii de achitare a contravaloarei taxei de folosire a tramei stradale . Autorizatia de circulatie se 

elibereaza pentru fiecare autovehicul in parte. Pe autorizatie se va inscrie numarul de inmatriculare al 

autovehicului . Autorizatia de circulatie nu este transmisibila de la autovehicul la altul . 

 Taxa de folosire a tramei stradale este in functie de capacitatea autovehicului si este de: 

Capacitatea autovehicul Lei/zi Lei/luna Lei/an 

Anul 2020 Anul 2021 Anul 2020 Anul 2021 Anul 2020 Anul 2021 

pana la 20 locuri 4 5 42 44 209 217 

peste 20 locuri 11 12 105 109 523 543 

 Taxa se achita cu anticipatie si nu se returneaza . 

 Contravaloarea taxei poate fi achitata de catre solicitant atat in numerar la caseria Primariei 

Orasului Techirghiol, cat si   prin ordin de plata in contul Primariei orasului Techirghiol deschis la Trezoreria 

orasului Eforie, Pentru obtinerea ,, Autorizatiei de circulatie pe trama stradala a orasului Techirghiol ” 

solicitantul va depune, la compartimentul de resort, o cerere, la care va anexa documentele societatii . 
 Dupa prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea   ,, Autorizatiei 

de circulatie pe trama stradala a orasului Techirghiol ” solicitantului i se va elibera autorizatia . 

 Pentru autorizatiile eliberate anual pana la  31.01 inclusiv, se aplica o bonificatie de 10% din 

valoarea autorizatiei .  

 Sunt exceptate de la plata taxei autovehiculele care efectuiaza urmatoarele servicii publice de 

urgenta dupa cum urmeaza :   Salvare;  Pompieri;  Ministerul de interne;  Ministerul apararii,  precum 

si nominalizate in cadrul contractelor pe care primaria le deruleaza pe care primaria le deruleaza cu 

diferiti agenti economici . 

Art.10 Sanctiuni : 

 Constitue contraventie urmatoarele fapte : 

 a) circulatia in orasul Techirghiol a autovehiculelor de transport marfa fara achitarea in prealabil 

a taxei pentru folosirea tramei stradale ; 

 b) circulatia pe trama stradala a orasului Techirghiol a  a autovehiculelor care executa serviciul 

public de transport calatori fara , Autorizatie de circulatie pe trama stradala a orasului Techirghiol ” 

valabila in data efectuarii transportului . 

 c) neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a documentelor solicitate si obstructionarea 

exercitarii controlului. 

 Art.11 Contraventiile prevazute la art. 10 se sanctioneza cu amenda contraventionala dupa cum 

urmeaza : 

 a)  Contraventiile prevazute la art. 10 lit. a) si art.10 lit.b  se sanctioneaza cu amenda de la 1000 

lei la 1500 lei pentru persoanele fizice si cu amenda de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice  

 b) Contraventiile prevazute la art. 10 lit. c) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1000 lei 

pentru persoanele fizice si cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoanele juridice . 

 Art.12 Contravenţiile prevăzute la art. 11 din prezentul capitol se sancţionează de către 

inspectorii Serviciului Poliţia Locală şi împuterniciţii primarului, personalul Politiei Romane,  în 

conformitate cu legislaţia în vigoare . 
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CAP II. - TAXE PENTRU ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE CĂTRE SERVICIILE 

SI DIRECŢIILE DIN CADRUL PRIMĂRIEI TECHIRGHIOL 2021 

Nr. Crt Tip taxa Cost 

1 Taxă căutare acte în arhivă adeverinta / istoric rol 54 lei/doc 

2 Taxă eliberare copii arhivă 10 lei/doc 

3 Taxa eliberare certificat fiscal  10 lei / act 

4 Taxa eliberare acte in regim de urgenta* 54 lei/act 

5 Taxa urgenta vizare contract de vanzare cumparare 
autoturism/autovehicul* 

50 lei / act 
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Taxă multiplicare documente(copii simple) 

Dimensiune 

A4 A3 

0.50 Lei/pag 1 leu/pag 

*Termen de eliberare maxim 24 h 
 Taxele de la punctele 1-6 se încasează de către toate serviciile si direcţiile din cadrul 
Primăriei Techirghiol. 

 
CAP. III - TAXA ELIBERARE ,,AVIZ PENTRU CAP DE LINIE ŞI AVIZ DE TRASEU” 

 

Art. 1. Taxa eliberare ,,aviz pentru cap de linie şi aviz de traseu” este de 200 lei/an; 

Durata de valabilitate a avizului este de un an de la data eliberării. 

Art. 2 Condiţiile care trebuie respectate pe toată durata de valabilitate a avizului sunt: 

Transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu 

autovehiculele nominalizate în prezentul aviz şi posesoare a autorizaţiilor de circulaţie pe trama 

stradală în original şi valabile la data efectuării acestuia;  

Oprirea autovehiculelor pentru urcarea şi coborârea călătorilor se va realiza numai în staţiile care 

au fost nominalizate în cadrul avizului. 

Neîndeplinirea uneia din condiţiile mai sus menţionate atrage anularea acestuia şi sancţionarea 

conform prevederilor legale. 

Taxele constituie venit cu destinaţie specială fiind instituită în vederea menţinerii în stare de 

funcţionare a reţelei stradale de pe domeniul public al Oraşului Techirghiol . 

Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxelor revine Serviciului Impozite si 

Taxe .  

Pentru eliberarea „avizului cap de linie şi avizului de traseu” solicitantul va înainta Serviciului 

Impozite si Taxe,  următoarele documente: 

-Cerere ; 

-Copie după licenţa de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română; 

-Copie după copia conformă a licenţei de transport pentru fiecare autovehicul care urmează să 

transporte persoane, eliberată de Autoritatea Rutieră -Română; 

-Copie certificat înregistrare la Registrul Comerţului; 
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-Copie după licenţa de traseu (numai pentru cei care solicită aviz cap de linie); 

-Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original şi copie; 

-Plan situaţie traseu solicitat; 

-Dovada achitării contravalorii avizului de traseu sau avizului cap de linie. 

Art.3  - Constituie contravenţie dupa cum urmeaza :  

a) executarea serviciului  de transport public  judeţean, interjudeţean sau internaţional de călători 

pe raza administrativa a  orasului Techirghiol fara, aviz cap  linie  valabil la data efectuarii 

transportului;  

b) executarea serviciului  public de transport local de călători pe raza administrativă a oraşului 

Techirghiol  fără „aviz  traseu”, valabil la data efectuării transportului; 

c) executarea serviciului public de transport local, judeţean, interjudeţean sau internaţional pe 

raza administrativă a oraşului Techirghiol  cu  autovehicule  nenominalizate în „avizul de cap 

linie şi avizul de traseu” deţinute şi valabile la data efectuării transportului. 

Art.4 Contaventiile prevazute la art. 3 lit. a), b) si c) se sanctioneaza cu amenda contraventionala 

de la 1000 – 2000 lei .   

Art.5  Se exceptează de la plata taxei pentru eliberarea avizului de traseu: 

a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale; 

b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor; 

c) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă; 

d) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate în 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; 

e) autovehiculele care aparţin Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa, 

Contravenţiile prevăzute la art. 3 din prezentul capitol se sancţionează de către inspectorii 

Serviciului Poliţia Locală, personalul Politiei Romane şi împuterniciţii primarului, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

CAP. IV - TAXA ELIBERARE AVIZ PUNCTE DE ÎMBARCARE/DEBARCARE 

Art. 1 Taxa eliberare ,,aviz puncte de îmbarcare/debarcare” este de 200 lei/an; Durata de 

valabilitate a avizului este de un an de la data eliberării. 

Art. 2 Condiţiile care trebuie respectate pe toată durata de valabilitate a avizului sunt: 

Transportul va fi executat numai în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, numai cu 

autovehiculele nominalizate în prezentul aviz şi posesoare a autorizaţiilor de circulaţie pe trama 

stradală în original şi valabile la data efectuării acestuia; 

Oprirea autovehiculelor pentru urcarea şi coborârea călătorilor se va realiza numai în staţiile care 

au fost nominalizate în cadrul avizului.  

Neîndeplinirea uneia din condiţiile mai sus menţionate atrage anularea acestuia şi sancţionarea 

conform prevederilor legale. 

Taxele constituie venit cu destinaţie specială fiind instituită în vederea menţinerii în stare de 

funcţionare a reţelei stradale de pe domeniul public al oraşului Techirghiol . 

Pentru eliberarea „avizului puncte de îmbarcare/debarcare” solicitantul va înainta Serviciului de 

Impozite si Taxe  următoarele documente: 

-  Copie după licenţa de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română; 

- Copie conformă a licenţei de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română pentru fiecare 

autovehicul; 

-  Copie licenţă de traseu si caiet de sarcini;  

- Cartea de identitate a autovehiculului pentru care se solicită avizul de traseu în original şi copie; 
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-  Copie certificat înregistrare la Registrul Comerţului; 

- Plan situaţie traseu si punctele de îmbarcare/debarcare solicitate (dupa caz ); 

- Copie aviz puncte de îmbarcare/debarcare deţinut anterior. ( daca este cazul ) 

8). Dovada achitării contravalorii ,,avizului puncte de îmbarcare/debarcare’’. 

Documentele se  prezint în original, iar copiile  într-un dosar pentru încopciere. 

Art. 3  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei. 

următoarele fapte: 

a) executarea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate  pe raza 

administrativă a orasului Techirghiol  fără „aviz puncte de imbarcare/debarcare” valabil la data 

efectuării transportului; 

b) executarea serviciului  public de transport judetean de persoana prin curse  speciale pe raza 

administrativă a oraşului Techirghiol  fără „aviz puncte de imbarcare/debarcare”, valabil la data 

efectuării transportului; 

c) executarea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, speciale pe 

raza administrativă a oraşului Techirghiol  cu  autovehicule  nenominalizate în „aviz puncte de 

imbarcare/debarcare” deţinute şi valabile la data efectuării transportului.  

Art. 4 Contravenţiile prevăzute la art. 3  din prezentul capitol se sancţionează de către inspectorii 

Serviciului Poliţia Locală, personalul Politiei Romane si imputernicitii primarului,  în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

CAP. V - TAXE SPECIALE PENTRU PLATA SERVICIILOR DE ADMINISTRARE A 

DOMENIULUI  PUBLIC  SI PRIVAT 

 

 ( adoptate conform HCL 01/29.01.2016 ) 

 

 

Taxe speciale - Servicii Tarife 

Lei/ora  
Anul  2020 Anul 2021 

- toaletat pomi 21 22 
- inchiriat tractor 53 55 
- inchiriat motofoarfeca 21 22 
- inchiriat motocoasa 26 27 
- inchiriat Buldoexcavator Komatsu 85 100 

 

 

 

 


