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Nr.  16558 / 16.02.2016 

   

AAANNNUUUNNNŢŢŢ   
Aducem la cunoştinţa publicului 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului referitor la circulaţia autovehiculelor cu masa 

totală maximă mai mare de 3,5 tone în municipiul Iaşi 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii 

pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6. 

În termen de 10 zile calendaristice de la afişare (începând cu data de 

16.02.2016), cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu 

valoare de recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel 

Mare şi Sfânt 11, Iaşi,  700064. 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise şi 

Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul - 

ghişeul 6, luni, marti, miercuri şi vineri între orele 8.30-16.30 si joi între orele 

8.30-18.30, la telefonul direct 0232 984 sau pe email informatii@primaria-

iasi.ro . 

  

Tehnoredactat 

cons. Luminita NEAGU 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului referitor la circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă mai mare 

de 3,5 tone în municipiul Iaşi 
 
Consiliul Local al Municipiului Iaşi; 
Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi, prin Expunerea de Motive la proiectul de hotărâre; 
Având în vedere Referatul întocmit de către Direcţia Tehnică şi Investiţii- Biroul Reglementare Transporturi 
Urbane; 
Având în vedere dispoziţiile Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, 
Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii si Ministerului Administraţiei şi 
Internelor nr. 356/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor 
rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în 
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
 Având în vedere dispoziţiile Legii serviciilor comunitare nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere dispoziţiile Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, 
Având în vedere dispoziţiile Legii protecţiei mediului nr.137/1999, 
Având în vedere ,,Programul revizuit de gestionare a calităţii aerului în aglomerarea Iaşi,, întocmit conform 
prevederilor Ordinului Ministrului Mediului nr.35/2007 privind aprobarea metodologiei de elaborare şi punere în 
aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului, în scopul respectării obligaţiilor de încadrare 
în valoarea limită a indicatorului pulberi în suspensie fracţia PM10, 
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
În temeiul art.115 alin.1, lit.b) din Legea nr.215/20 

HOTARĂŞTE: 
Art.1  Se aprobă Regulamentul referitor la circulaţia autovehiculelor cu masa totala maxima mai mare de 3,5 tone 
in municipiul Iaşi, identificat în anexa ce constituie parte integranta din hotărâre. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Tehnică si Investiţii, Direcţia Economica şi 
Poliţia Locală Iaşi. 
Art.3 incepand cu intrarea in vigoare a prtezentei hotarari orice dispozitie contrara acesteia isi inceteaza 
aplicabilitatea. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Direcţiei 
Economice, Direcţiei Juridice, Poliţiei Locale, Poliţiei rutiere a municipiului Iaşi, şi Instituţiei Prefectului Judeţului 
Iaşi 
Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni. 
 

REFERAT 
Ca urmare a notificării Comisiei Europene privind nerespectarea indicatorului PM10, Ministerul Mediului împreună 
cu autorităţile responsabile in monitorizarea şi implementarea măsurilor/acţiunilor din Planul General al Calităţii 
Aerului, revizuit în aglomerarea Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi a identificat şi adoptat măsuri suplimentare în 
vederea reducerii valorilor înregistrate la indicatorul particule în suspensie PM10, cu precizarea că o parte din 
măsurile suplimentare şi-au prelungit termenele de finalizare din motive obiective. 
Elaborarea Programului revizuit s-a realizat de către grupul de lucru constituit în Comisia Tehnică aprobată prin 
Ordinul Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi nr.316/12.04.2010.  
Una dintre principalele surse de poluare care au contribuit la apariţia particulelor în suspensie PM10 o reprezintă 
traficul auto, respectiv emisiile generate de traficul auto greu care tranzitează municipiul Iaşi. 
Pentru a se reduce impactul generat de traficul auto greu, Primăria municipiului Iaşi si Garda Naţională de Mediu 
– Serviciul Comisariatului Judeţean Iaşi au solicitat Politiei Rutiere Iaşi, Inspectoratului de Stat pentru Controlul în 
Transportul Rutier, Registrului Auto Roman si CNANDR- Secţia de Drumuri Naţionale Iaşi efectuarea de acţiuni 
de verificare a circulaţiei traficului greu, potrivit atribuţiilor acestora, la nivelul principalelor artere de circulaţie a 
municipiului Iaşi. 
Comisia Europeană reaminteşte, că, în conformitate cu legislaţia UE, statele membre au obligaţia de a limita 
expunerea cetăţenilor la particulele de acest tip, Comisia, apreciind că România nu a întreprins acţiunile necesare 
încă din 2007 pentru protejarea sănătăţii cetăţenilor. Din acest motiv, Executivul european solicită României să ia 
măsuri "rapide şi eficiente" pentru ca perioada de neconformitate să fie cât mai scurtă posibil. De asemenea, 
subliniem faptul că în situaţia în care nu se întreprind măsuri pentru remediere, Comisia precizează că poate 
sesiza Curtea de Justiţie a UE, dacă România nu acţionează în sensul solicitat de Bruxelles. 
Pe cale de consecinta, sunt necesare masuri care sa vizeze reducerea impactului generat de traficul greu asupra 
calitatii aerului ambiental si, implicit asupra sanatatii populatiei si, in special asupra categoriilor sensibile (batrani, 
copii, persoane bolnave) punandu-se accentul in primul rand pe reducerea sau chiar interzicerea accesului 
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autovehiculelor cu emisii poluante excesive in zona locuita a municipului Iasi si corelarea taxelor de acces cu 
caracteristicile tehnice de masa maxima autorizata, dimensiuni si capacitate cilindrică a mijloacelor de trannsport.  
Având în vedere argumentele expuse anterior, solicităm aprobarea Proiectului de hotărâre privind Regulamentul 
circulatiei rutiere în municipiul Iasi. 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Având în vedere dispoziţiile Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, 
Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii si Ministerului Administraţiei şi 
Internelor nr. 356/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor 
rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în 
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
 Având în vedere dispoziţiile Legii serviciilor comunitare nr.51/2006, cu modificarile şi completările ulterioare; 
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
Având în vedere dispoziţiile Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, 
Având în vedere dispoziţiile Legii protecţiei mediului nr.137/1999, 
Propunem spre analiză şi adoptare Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la 
circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă mai mare de 3,5 tone în municipiul Iaşi. 
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REGULAMENTUL 

REFERITOR LA CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR CU MASA TOTALA             
MAXIMA MAI MARE DE 3,5 tone  ÎN MUNICIPIUL IAŞI 

 
CAPITOLUL. I  
DISPOZIŢII GENERALE 
Art.1 - Prezentul Regulament stabileşte modalităţile de desfăşurare a circulaţiei în Municipiul Iaşi cât şi 
organizarea şi desfăşurarea circulaţiei autovehiculelor din categoria transport greu care se 
deplasează/tranzitează/desfăsoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a  municipiului Iaşi. 
Art.2 - Autovehiculele destinate transportului de mărfuri şi/sau materiale, utilajele autopropulsate utilizate 
în construcţii, precum şi tractoarele cu sau fără remorcă, ale căror masă maximă total autorizată 
depăşeşte 3,5 tone, fac parte din categoria mijloacelor de transport greu. 
Art.3 - Scopul propus prin prezentul regulament este de a se asigura : 
a) stoparea degradării sănătăţii umane prin expunerea la poluanţi atmosferici; 
b) un nivel ridicat de siguranţă a traficului, 
c) cresterea fluidizării traficului rutier pentru transportul în comun 
d) condiţii de conservare şi protejare a mediului natural, 
e) condiţii de conservare a zonelor protejate ale oraşului, 
f)  administrarea în condiţii de eficienţă şi protejare a infrastructurii rutiere. 
g) reducerea discomfortului creat populatiei prin zgomotul produs de traficul rutier . 
h) reducerea ratei de accidente mortale 
i)diminuarea la maximum  a costurilor economice şi a costurilor legate de accidentalitate şi mediu înconjurător. 
În sensul prezentului Regulament, expresiile şi termenii de mai jos au următorul înţeles: 
- autorizaţie de acces liberă trecere prescurtat L.T.  este înscrisul tipizat eliberat de Primaria Municipiului Iaşi, 
care oferă posesorului/ operatorului de transport dreptul de a tranzita  sau de a accede în zona I sau II a 
municipiului Iaşi, zone în care sunt impuse restricţii de circulaţie .  
-riveran – prin riveran se înţelege orice persoană fizică sau juridică ce are domiciliul/sediul social sau punctual de 
lucru declarat la registrul comerţului pe unul din sectoarele restricţionate :  
- acces –posibilitatea de a te deplasa către un anumit loc, folosind infrastructura rutieră publică a municipiului ; 
- oprire –imobilizarea voluntară a autovehiculelor, pe durată scurtă de timp, de regulă, mai puţin de 5 minute; 
după această perioadă, se consideră staţionare; 
- garare- staţionarea pe domeniul public, în afara intervalului orar prevăzut la articolul….. , în cazul 
autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 to care efectuează transport de marfă cât şi a 
utilajelor autopropulsate ; 
- carosabil –porţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor, definite conform Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, aprobată cu modificări prin 
Legea 49/2006; 
- parcare- loc public anume amenajat pentru staţionarea (mai îndelungată) a autovehiculelor; 
- utilaj autopropulsat – vehicul care se deplasează prin dezvoltarea unei surse proprii de energie, special 
conceput şi construit pentru efectuarea de lucrari şi care datorită caracteristicilor sale constructive nu este 
adecvat transportului pasagerilor sau mărfurilor ;  
- autovehicul – definit conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, aprobată cu modificări prin Legea nr.49/2006; 
- masă totală maximă autorizată - masa maximă a unui vehicul încărcat, declarată admisibilă în urma 
omologării de către autoritatea competentă, definit conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002, 
privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, aprobată cu modificări prin Legea 49/2006; 
- trotuar-spaţiul longitudinal situat în partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin 
diferenţă sau fără diferenţă de nivel, destinat circulaţiei pietonilor, definit conform Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, aprobată cu modificări prin Legea 
49/2006; 
- zone verzi –reţea mozaicată sau un sistem de ecosisteme seminaturale, al căror specific este determinat de 
vegetaţie (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă şi erbacee); 
- zone înierbate – zone pe care a fost plantată iarbă; 
- domeniul public şi domeniul privat al localităţii - definite conform Legii 213/1998, privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. 
- forţă majoră – prin forta majoră se  înţelege împrejurarea de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut, 
imprevizibilă şi inevitabilă.Poate fi un fenomen natural sau un eveniment social. 
CAPITOLUL. II 
ACCESUL ŞI CIRCULAŢIA ÎN MUNICIPIUL IASI 
Art.4 - Pe raza municipiului Iaşi circulaţia tuturor vehiculelor este interzisă în ambele sensuri pe străzile:  
- str. Al. Lăpuşneanu; 
- esplanadă C. Negri, între str. Bărboi şi Tg. Cucu; 
- str. Gr. Ureche, tronson cuprins între Teatrul “Luceafărul” şi Palatul Culturii; 
- str. Cuza Vodă, tronson cuprins între str. I.C. Brătianu şi str. V. Alecsandri (cu excepţia tramvaielor si 
riveranilor); 
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- str. Pădurii, tronson cuprins între B-dul T. Vladimirescu şi str. Tătăraşi (cu excepţia tramvaielor); 
- aleea de acces accidental carosabilă între str. V. Alecsandri şi str. T. Burada; 
- str. Olt; 
- bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt (între str. A. Panu şi str. I.C.Brătianu), Piaţa Unirii (cuprinsă între str. Cuza Vodă, 
bd. Independenţei, fd. Maxim Gorki şi frontonul blocurilor Piaţa Unirii 5 şi 6); 
- str. Cuza Vodă, tronson cuprins între str. Elena Doamna şi str. Golia (cu excepţia tramvaielor). 
Deasemeni este interzisă circulaţia tuturor vehiculelor în parcurile, pieţele şi esplanadele municipiului Iaşi. 
Art.5 - Circulaţia autovehiculelor se face în sens unic pe următoarele străzi: 
- str. Beldiceanu, cu sens spre str. Moara de Vânt; 
- b-dul Chimiei (stânga) pe porţiunea cuprinsă între b-dul Metalurgiei şi b-dul T. Vladimirescu, cu sens spre b-dul 
T. Vladimirescu; 
- str. Ornescu cu sens spre b–dul T.Vladimirescu; 
- aleea Copou, cu sens spre str. T. Văscăuţeanu; 
- stradela Florilor, cu sens spre str. Florilor; 
- str. G.Ibrăileanu pe porţiunea cuprinsă între Spitalul CFR şi str. Păcurari, cu sens spre str. Păcurari; 
- str. Costache Negruzzi (fostă str. Horia), cu sens spre b-dul Stefan cel Mare şi Sfânt; 
- str. Bărboi - cu sens de la str.C. Negri spre str. E.Doamna; 
- str. Th. Burada cu sens spre str. I.C. Brătianu; 
- str. Manolescu, cu sens spre str. T. Cozma; 
- str. N. Gane, dinspre str. V. Conta spre str. Lascăr Catargi; 
- str. Pădurii pe porţiunea cuprinsă între str. E. Doamna şi B-dul T. Vladimirescu, cu sens spre b-dul T. 
Vladimirescu (cu excepţia tramvaielor); 
- str. Pallady, cu sensul spre str. Sărărie; 
- str. Rojniţă, intersecţie cu str. Ateneu, cu sens spre str. V. Lupu; 
- str. T. Maiorescu (porţiunea cuprinsă între str. Văscăuţeanu şi b-dul. Carol I sens spre b-dul. Carol I); 
- str. Ralet, cu sens spre str. L. Catargi; 
- str. Spital Paşcanu, pe porţiunea cuprinsă între str. Vântu şi str. Eternitate, cu sens spre str. Eternitate; 
- Splai Bahlui Mal Drept, pe porţiunea cuprinsă între Podu Roş şi b-dul Metalurgiei, cu sens spre b-dul 
Metalurgiei; 
- Splai Bahlui Mal Stâng, pe porţiunea cuprinsă între b-dul T. Vladimirescu şi Podul de Piatră, cu sens spre Podul 
de Piatră; 
- str. Spinţi, cu sens spre str. Cişmeaua Păcurari; 
- str. Logofăt Tăutu (fosta str. Sulfinei), pe porţiunea cuprinsă între str. L. Catargi şi str. Buna Vestire, cu sens 
spre str. Lascăr Catargi; 
- str. Buna Vestire, tronson cuprins între str. Lascăr Catargi şi str. Logofăt Tăutu (fosta str. Sulfinei) cu sens de 
mers spre str. Logofăt Tăutu; 
- str. Şcoalei, cu sens spre str. T. Cozma; 
- str. V. Alecsandri, cu sens spre b-dul Independenţei; 
- str. Vântu, pe porţiunea cuprinsă între str. Moara de Vânt şi str. Spital Paşcanu, cu sens spre str. Spital 
Paşcanu; 
- str. Spital Paşcanu, pe porţiunea cuprinsă între str. Vântu şi str. Eternitate, cu sens spre str. Eternitate; 
- str. V. Stroescu, cu sens spre b-dul Independenţei; 
- str. V. Conta, pe porţiunea cuprinsă între Piaţa Eminescu şi str. L. Catargi, cu sens spre Policlinica nr.1; 
- str. Apelor - din str. Eternitate spre str. Misai 
- str. Moara de Vânt - din str. Spital Paşcanu spre str. Vântu 
- str-la Săulescu - din str. Sf. Petru Movilă spre str. Silvestru 
- str-la Silvestru - din str. Silvestru spre str. Sf. Petru Movilă 
- str. Perju - din str-la Silvestru spre str. Râşcanu  
- str. Iosif Lozonschi (fosta str. Cloşca), între str. Sf. Petru Movilă şi str. M. Cantacuzino (parţial în ambele direcţii 
şi restul cu circulaţie în ambele sensuri de mers) 
- str. Lascăr Gheorghe – din P-ţa Eminescu spre str. Râpa Galbenă 
- str. Sf. Andrei – din str. Săulescu spre str. Palat 
- str. Prof. A Şesan – din str. Smârdan spre str. Zimbrului 
- str. Câmpului – din str. Prof. A. Şesan spre bd. T. Vladimirescu 
- str. Vasile Lupu – de la nr. 98, bloc D6 până la nr. 112 A, bloc C2 bis (în zona Ciurchi – Policlinica 
Dermatologică) 
- str. Ghica Vodă – din str. O. Cazimir până la str. Zlataust, spre str. Elena Doamna 
- str. Zlataust – din str. Ghica Vodă spre str. O. Cazimir 
- str. Atelierului – din str. Al. O. Teodoreanu spre str. Bucium 
- str. Al. O. Teodoreanu – din str. Vlădiceni spre str. Bucium 
- str. Decebal – din bd. D.Cantemir spre Podul de Piatră 
- Aleea Decebal – tronson din faţa liceului D. Cantemir, dinspre b-dul D. Cantemir spre    str. Nicolina    - sens din 
Al. Decebal spre bd. Cantemir (prin spatele şcolii T. Maiorescu) 
- Aleea Nicolina – din Aleea Rozelor spre Lic. E. Racoviţă şi Cotnari (aleea Rozelor) 
- Aleea Rozelor–din Aleea Decebal spre bd.D.Cantemir(prin spatele Liceului D. Cantemir) 
- str. Barbu Lăutaru – din str. Iernii spre str. Smârdan (direcţie str. Sf. Lazăr) 
- str-la Barbu Lăutaru – din str. Barbu Lăutaru spre str. Smârdan 
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- str. Heliade – din str. Barbu Lăutaru spre str. Moldovei 
- str. Sf. Teodor – din P-ţa Naţinii spre str. M. Eminescu 
- str. 14 Decembrie 1989 – din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt spre str. Cuza Vodă 
- str. Sălciilor – din str. Bradului până la intersecţia cu str.P.Ţuţea,sens spre str. Nicolina 
- str. Egalităţii – din str. Petre Ţuţea spre str. Bradului  
- str. Minervei – sens dinspre str. Bradului spre str. P. Ţuţea 
- str. Frumoasa – din str. Libertăţii spre str. Clopotari 
- str. Clopotari – din str. Frumoasa spre str. Nicolina (tronson paralel cu pârâul Nicolina) 
- str – la Clopotari – din str. Libertăţii spre str. Clopotari 
- str. Ovidiu – din str. Clopotari spre str. Libertăţii 
- str. Lacului – din str. Frumoasa spre str. Libertăţii 
- str. Prof. Inculeţ – din şos. Nicolina spre str. Răzoarelor (de la Crucea lui Ferentz) 
- str. Grădinari – dinspre Sala de Sport Grădinari spre str. V. Lupu 
- str. Ateneului – din str. Pictorului spre str. Rojniţă 
- str. Grigore Ureche – de la Teatrul Luceafărul spre Baroul Iaşi 
- str. Zmeu – din str. O. Cazimir spre str. Ghica Vodă 
- str. Conductelor – din str. Cucu spre bd. T. Vladimirescu 
- str. Misai – din str. Eternitate spre str. Prof. Paul 
- bd. Alexandru cel Bun – tronson din bd. Alexandru cel Bun spre str. Milcov (până la    breteaua Pasajului 
Alexandru cel Bun) 
- str. Lupiţei – de la P-ţa Dacia spre bariera Comat – str. Sg. Grigore Ioan 
- str. Roman Vodă – de la Lic. M. Costin spre bd. Alexandru cel Bun (Familial) 
- str. Macazului- tronson dinspre Grădina Copou 
- str-la Macazului – din str. Macazului spre Grădina Copou 
- Aleea Grigore Ghica Vodă – din str. G-ral T. Dumitrescu spre str. Dr. Vicol (pe zona caselor ) 
- str. G. Coşbuc – din Aleea Gr. Ghica Vodă spre str. Dumbrava Roşie (sâmbăta şi duminica) 
- str. G-ral T. Dumitrescu - din Aleea Gr. Ghica Vodă spre str. Dumbrava Roşie (sâmbăta şi duminica) 
- str. Oancea – din str. V. Lupu spre str. Han Tătar 
- str. Ciornei – din str. Oancea spre str. V. Lupu 
- str. Zugravi – din str. Gării spre şos. Arcu 
- str. Simion Bărnuţiu – dinspre Bojdeucă spre str. Scăricica 
- str. N. Bălcescu – din str. Sărărie spre str. M. Kogălniceanu 
- str. M. Kogălniceanu – din str. N. Bălcescu spre str. Ralet 
- str. Trei Ierarhi – din str. Sf. Andrei spre str-la Trei Ierarhi 
- str-la Trei Ierarhi – din str. Trei Ierarhi spre str. Sf. Andrei 
-str. Maestru Ion Baciu – dinspre Banca Naţională a României spre Primăria Municipiului Iaşi 
- str. Universităţii – dinspre b-dul Independenţei 
- str. Dr. Iosif Cihac – dinspre str. Universităţii spre str. Rece 
- str. Rece – dinspre str. Sf. Atanasie spre str. Dr. Iosif Cihac 
- str. Sf. Teodor – dinspre str. Dr. Iosif Cihac spre str. Sărărie 
CAPITOLUL  III  
ACCESUL ŞI CIRCULAŢIA AUTOVEHICULELOR CU MASA TOTALĂ MAI MARE DE 3,5 to ÎN MUNICIPIUL 
IASI 
Art. 6 – (1) Pe raza municipiului Iasi este interzisă circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi 
materiale precum şi a utilajelor autopropulsate utilizate în construcţii care au masa maximă total autorizată mai 
mare de 3,5 tone.  
Accesul în zona de interdicţie se poate realiza doar in baza unei Autorizaţii de acces  valabilă, numită în 
continuare "Permis Liberă Trecere" , prescurtat L.T. 
(2) Aprovizionarea spaţiilor comerciale şi de alimentaţie publică, se va realize în intervalul orar 1900 – 600 de luni şi 
până sâmbătă. 
(3) Circulatia acestora, in municipiul Iasi, este permisa numai in conditiile prevazute in prezentul Regulament. 
(4) ) Prin grija administratorului drumului, interdicţiile şi restricţiile stabilite prin prezentul regulament sunt 
semnalizate prin mijloace de semnalizare rutieră: indicatoare de reglementare, interzicere sau restricţie care pot fi 
însoţite şi de panouri cu semne adiţionale conţinând inscripţii sau simboluri care le precizează, completează ori 
limitează semnificaţia sau unde este cazul, marcaje prin care se avertizează sau îndrumă participanţii la trafic. 
(5) Pentru drumurile publice incluse în programe de modernizare a infrastructurii rutiere se asigură trasee de 
deviere. Traseele de deviere sunt stabilite de primar, prin dispoziţie, cu avizul comisiei municipal de circulaţiei. 
(6) Conducătorii vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 to au obligaţia de a afişa la loc vizibil 
autorizaţia de acces L.T. în original (nu sunt admise copiile). 
(7) Este interzisă gararea pe domeniul public sau privat al Municipiului Iasi a tuturor categoriilor de autovehicule 
ce fac obiectul prezentului regulament. 
Art.7 - Mijloacele de transport greu vor tranzita Municipiul Iaşi după obţinerea Autorizaţiei de acces pe 
următoarele sectoare de străzi: 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Târgul Frumos – Vaslui ( DJ248 ): E583 ( DN28 ) / in zona METRO – Centrura 
ocolitoare a Municipiului Iaşi – DJ248 / la limita de nord a satului Dumbrava – spre Vaslui;  
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-Intrarea-ieşirea pe relaţia Târgu Frumos – Vaslui ( DN24 ): E583 ( DN28 ) / in zona METRO – Centrura 
ocolitoare a Municipiului Iaşi – DJ248 / la limita de nord a satului Dumbrava – DJ248 – şos. Nicolina – bd. Poitiers 
– şos. Bucium – DN24 – spre Vaslui; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Târgu Frumos – Sculeni ( DN24 ): E583 ( DN28 ) / in zona METRO – Centrura 
ocolitoare a Municipiului Iaşi – DJ248 / la limita de nord a satului Dumbrava – DJ248 – şos. Nicolina – bd. Poitiers 
– şos. Bucium – str. Bucium – Calea Chişinăului – bd. Tudor Vladimirescu – bd. C.A.Rosetti – DN24 – spre 
Sculeni; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Târgu Frumos – Albiţa ( DN28 ): E583 ( DN28 ) / in zona METRO – Centrura 
ocolitoare a Municipiului Iaşi – DJ248 / la limita de nord a satului Dumbrava – DJ248 – şos. Nicolina – bd. Poitiers 
– şos. Bucium – str. Bucium – Calea Chişinăului – şos. Iaşi – Tomeşti – DN28 – spre Albiţa; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Târgu Frumos – Breazu ( DJ282 ): E583 ( DN28 ) / in zona METRO – Centrura 
ocolitoare a Municipiului Iaşi – DJ248 / la limita de nord a satului Dumbrava – DJ248 – şos. Nicolina – bd. Poitiers 
– şos. Bucium – str. Bucium – Calea Chişinăului – bd. Tudor Vladimirescu – bd. C.A.Rosetti – şos. Ştefan cel 
Mare – aleea Grigore Ghica Vodă – aleea Mihail Sadoveanu – DJ282 – spre Breazu; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Târgu Frumos – Aroneanu ( DJ282G ): E583 ( DN28 ) / in zona METRO – Centrura 
ocolitoare a Municipiului Iaşi – DJ248 / la limita de nord a satului Dumbrava – DJ248 – şos. Nicolina – bd. Poitiers 
– şos. Bucium – str. Bucium – Calea Chişinăului – bd. Metalurgiei – piaţa Doi Băieţi – str. Aurel Vlaicu – str. 
Fântânilor – drum Aeroport – DJ282G – spre Aroneanu; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Târgu Frumos – Holboca ( DJ249A ): E583 ( DN28 ) / in zona METRO – Centrura 
ocolitoare a Municipiului Iaşi – DJ248 / la limita de nord a satului Dumbrava – DJ248 – şos. Nicolina – bd. Poitiers 
– şos. Bucium – str. Bucium – Calea Chişinăului – bd. Metalurgiei – piaţa Doi Băieţi – str. Aurel Vlaicu – DJ249A 
– spre Holboca; 
?-Intrarea-ieşirea pe relaţia Târgu Frumos – Miroslava ( DJ248A ): E583 ( DN28 ) / in zona METRO – 
Centrura ocolitoare a Municipiului Iaşi – DJ248A – spre Miroslava; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Târgu Frumos – Rediu ( DJ248A ): E583 ( DN28 ) – Giratoriu şos. Păcurari – 
DJ280E – şos. Rediu – spre Rediu; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Sculeni – Vaslui ( DN24 ): DN28 / in zona şos. Ştefan cel Mare – bd. C.A.Rosetti – 
bd. Tudor Vladimirescu – Calea Chişinăului – str. Bucium – pasaj Bucium – şos.  Bucium  – DN24 – spre Vaslui; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Sculeni – Vaslui ( DJ248 ): DN28 / in zona şos. Ştefan cel Mare – bd. C.A.Rosetti – 
bd. Tudor Vladimirescu – Calea Chişinăului – str. Bucium – pasaj Bucium – bd.Poitiers – şos. Nicolina – DJ248 – 
spre Vaslui; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Sculeni – Albiţa ( DN28 ): DN28 / in zona şos. Ştefan cel Mare – bd. C.A.Rosetti – 
bd. Tudor Vladimirescu – Calea Chişinăului – şos. Iaşi – Tomeşti – DN28 – spre Albiţa; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Sculeni – Aroneanu ( DJ282G ): DN28 / in zona şos. Ştefan cel Mare – bd. 
C.A.Rosetti – bd. Tudor Vladimirescu – Calea Chişinăului – bd. Metalurgiei – piaţa Doi Băieţi – str. Aurel Vlaicu – 
str. Fântânilor – drum Aeroport – DJ282G – spre Aroneanu; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Sculeni – Holboca ( DJ249A ): DN28 / in zona şos. Ştefan cel Mare – bd. 
C.A.Rosetti – bd. Tudor Vladimirescu – Calea Chişinăului – bd. Metalurgiei – piaţa Doi Băieţi – str. Aurel Vlaicu – 
spre Holboca; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Sculeni – Miroslava ( DJ248A ): DN28 / in zona şos. Ştefan cel Mare – bd. 
C.A.Rosetti – bd. Tudor Vladimirescu – Calea Chişinăului – str. Bucium – Pasaj Bucium – bd. Poitiers – şos. 
Nicolina – DJ248 – Centura ocolitoare a Municipiului Iaşi – DJ248A – spre Miroslava şi spre Ţibana; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Sculeni – Breazu ( DJ282 ): DN28 / in zona şos. Ştefan cel Mare – şos. Ştefan cel 
Mare – Aleea Grigore Ghica Vodă – aleea Mihai Sadoveanu – DJ282 – spre Breazu; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Sculeni – Rediu ( DJ280E ): DN28 / in zona şos. Ştefan cel Mare – bd. C.A.Rosetti – 
bd. Tudor Vladimirescu – Calea Chişinăului – str. Bucium – pasaj Bucium – bd.Poitiers – şos. Nicolina – DJ248 – 
Centura ocolitoare a Municipiului Iaşi ( la limita de nord a satului Dumbrava ) - E583 ( DN28 ) / in zona METRO – 
DN28 – Giratoriu şos. Păcurari – DJ280E – şos. Rediu – spre Rediu; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Vaslui ( DJ248 ) – Albiţa ( DN28 ): DJ248 – şos. Nicolina – bd. Poitiers – Pasaj 
Bucium – str. Bucium – Calea Chişinăului – şos. Iaşi – Tomeşti – DN28 – spre Albiţa; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Vaslui ( DJ248 ) – Aroneanu ( DJ282G ): DJ248 – şos. Nicolina – bd. Poitiers – 
Pasaj Bucium – str. Bucium – Calea Chişinăului – bd. Metalurgiei – piaţa Doi Băieţi – str. Aurel Vlaicu – str. 
Fântânilor – drum Aeroport – DJ282G – spre Aroneanu; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Vaslui ( DJ248 ) – Holboca ( DJ249A ): DJ248 – şos. Nicolina – bd. Poitiers – Pasaj 
Bucium – str. Bucium – Calea Chişinăului – bd. Metalurgiei – piaţa Doi Băieţi – str. Aurel Vlaicu – spre Holboca; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Vaslui ( DJ248 ) – Vaslui ( DN24 ): DJ248 – şos. Nicolina – bd. Poitiers – şos. 
Bucium – DN24 – spre Vaslui; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Vaslui ( DJ248 ) – Breazu( DJ282 ): DJ248 – şos. Nicolina – bd. Poitiers – şos. 
Bucium – str. Bucium – Calea Chişinăului – bd. Tudor Vladimirescu – bd. C.A.Rosetti – şos. Ştefan cel Mare – 
aleea Grigore Ghica Vodă – aleea Mihail Sadoveanu – DJ282 – spre Breazu; 
?-Intrarea-ieşirea pe relaţia Vaslui ( DJ248 ) – Miroslava ( DJ248A ): DJ248 / la limita de nord a satului 
Dumbrava – Centura ocolitoare a Municipiului Iaşi – DJ248A / spre Miroslava şi spre Ţibana; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Vaslui ( DJ248 ) – Rediu ( DJ280E ): DJ248 / la limita de nord a satului Dumbrava – 
Centura ocolitoare a Municipiului Iaşi – E583 ( DN28 ) / in zona METRO – DN28 – Giratoriu şos. Păcurari – 
DJ280E – şos. Rediu – spre Rediu; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Vaslui ( DN24 ) – Albiţa ( DN28 ): DN24 – şos. Bucium – Pasaj Bucium – str. 
Bucium – Calea Chişinăului – şos. Iaşi – Tomeşti – DN28 – spre Albiţa; 
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-Intrarea-ieşirea pe relaţia Vaslui ( DN24 ) – Aroneanu ( DJ282G ): DN24 – şos. Bucium – Pasaj Bucium – str. 
Bucium – Calea Chişinăului – bd. Metalurgiei – piaţa Doi Băieţi – str. Aurel Vlaicu – str. Fântânilor – drum 
Aeroport – DJ282G – spre Aroneanu; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Vaslui ( DN24 ) – Breazu ( DJ282 ): DN24 – şos. Bucium – Pasaj Bucium – str. Bucium 
– Calea Chişinăului – bd. Tudor Vladimirescu – bd. C.A.Rosetti – şos. Ştefan cel Mare – aleea Grigore Ghica 
Vodă – aleea Mihail Sadoveanu – DJ282 – spre Breazu; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Vaslui ( DN24 ) – Holboca ( DJ249A ): DN24 – şos. Bucium – Pasaj Bucium – str. 
Bucium – Calea Chişinăului – bd. Metalurgiei – piaţa Doi Băieţi – str. Aurel Vlaicu – spre Holboca; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Vaslui ( DN24 ) – Miroslava ( DJ248A ): DN24 – şos. Bucium – bl. Poitiers – şos. 
Nicolina – DJ248 / până la limita de nord a satului Dumbrava – Centura ocolitoare a Municipiului Iaşi – DJ248A / 
spre Miroslava şi spre Ţibana; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Vaslui ( DN24 ) – Rediu ( DJ280E ): DN24 – şos. Bucium – bl. Poitiers – şos. 
Nicolina – DJ248 / până la limita de nord a satului Dumbrava – Centura ocolitoare a Municipiului Iaşi – E583 ( 
DN28 ) / in zona METRO – DN28 – Giratoriu şos. Păcurari – DJ280E – şos. Rediu – spre Rediu; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Albiţa ( DN28 ) – Rediu ( DJ280E ): Şos. Iaşi–Tomeşti – Calea Chişinăului – şos. 
Bucium – bl. Poitiers – şos. Nicolina – DJ248 / până la limita de nord a satului Dumbrava – Centura ocolitoare a 
Municipiului Iaşi – E583 ( DN28 ) / in zona METRO – DN28 – Giratoriu şos. Păcurari – DJ280E – şos. Rediu – 
spre Rediu; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Albiţa ( DN28 ) – Aroneanu ( DJ282G ): Şos. Iaşi–Tomeşti – Calea Chişinăului – bd. 
Metalurgiei – piaţa Doi Băieţi – str. Aurel Vlaicu – str. Fântânilor – drum Aeroport – DJ282G – spre Aroneanu; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Albiţa ( DN28 ) – Holboca ( DJ249A ): Şos. Iaşi–Tomeşti – Calea Chişinăului – bd. 
Metalurgiei – piaţa Doi Băieţi – str. Aurel Vlaicu –  spre Holboca; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Albiţa ( DN28 ) – Breazu ( DJ282 ): Şos. Iaşi–Tomeşti – Calea Chişinăului – bd. 
Tudor Vladimirescu – bd. C.A.Rosetti – şos. Ştefan cel Mare – aleea Grigore Ghica Vodă – aleea Mihail 
Sadoveanu – DJ282 – spre Breazu; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Albiţa ( DN28 ) – Miroslava ( DJ248A ): Şos. Iaşi–Tomeşti – Calea Chişinăului – str.  
Bucium – pasaj Bucium – bl. Poitiers – şos. Nicolina – DJ248 / până la limita de nord a satului Dumbrava – 
Centura ocolitoare a Municipiului Iaşi – DJ248A / spre Miroslava şi spre Ţibana; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Aroneanu ( DJ282G ) – Holboca ( DJ249A ): DJ282G – drum Aeroport – str. 
Fântânilor – str. Aurel Vlaicu –  spre Holboca; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Aroneanu ( DJ282G ) – Breazu ( DJ282 ): DJ282G – drum Aeroport – str. Fântânilor 
– str. Aurel Vlaicu – piaţa Doi Băieţi – bd. Metalurgiei – Calea Chişinăului – bd. Tudor Vladimirescu – bd. 
C.A.Rosetti – şos. Ştefan cel Mare – aleea Grigore Ghica Vodă – aleea Mihail Sadoveanu – DJ282 – spre 
Breazu; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Aroneanu ( DJ282G ) – Rediu ( DJ280E ): DJ282G – drum Aeroport – str. Fântânilor 
– str. Aurel Vlaicu – piaţa Doi Băieţi – bd. Metalurgiei – Calea Chişinăului – şos. Bucium – bl. Poitiers – şos. 
Nicolina – DJ248 / până la limita de nord a satului Dumbrava – Centura ocolitoare a Municipiului Iaşi – E583 ( 
DN28 ) / in zona METRO – DN28 – Giratoriu şos. Păcurari – DJ280E – şos. Rediu – spre Rediu; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Aroneanu ( DJ282G ) – Miroslava ( DJ248A ): DJ282G – drum Aeroport – str. 
Fântânilor – str. Aurel Vlaicu – piaţa Doi Băieţi – bd. Metalurgiei – Calea Chişinăului – şos. Bucium – bl. Poitiers – 
şos. Nicolina – DJ248 / până la limita de nord a satului Dumbrava – Centura ocolitoare a Municipiului Iaşi – 
DJ248A / spre Miroslava şi spre Ţibana; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Holboca ( DJ249A ) – Breazu ( DJ282 ): str. Aurel Vlaicu – piaţa Doi Băieţi – bd. 
Metalurgiei – Calea Chişinăului – bd. Tudor Vladimirescu – bd. C.A.Rosetti – şos. Ştefan cel Mare – aleea 
Grigore Ghica Vodă – aleea Mihail Sadoveanu – DJ282 – spre Breazu; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Holboca ( DJ249A ) – Rediu ( DJ280E ): str. Aurel Vlaicu – piaţa Doi Băieţi – bd. 
Metalurgiei – Calea Chişinăului – şos. Bucium – bl. Poitiers – şos. Nicolina – DJ248 / până la limita de nord a 
satului Dumbrava – Centura ocolitoare a Municipiului Iaşi – E583 (DN28) / in zona METRO – DN28 – Giratoriu 
şos. Păcurari – DJ280E – şos. Rediu – spre Rediu; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Holboca ( DJ249A ) – Miroslava ( DJ248A ): str. Aurel Vlaicu – piaţa Doi Băieţi – 
bd. Metalurgiei – Calea Chişinăului – şos. Bucium – bl. Poitiers – şos. Nicolina – DJ248 / până la limita de nord a 
satului Dumbrava – Centura ocolitoare a Municipiului Iaşi – DJ248A / spre Miroslava şi spre Ţibana; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Breazu ( DJ282 ) – Rediu ( DJ280E ): DJ282 – aleea Mihail Sadoveanu  – aleea 
Grigore Ghica Vodă  – şos. Ştefan cel Mare – bd. C.A.Rosetti – bd. Tudor Vladimirescu – Calea Chişinăului – 
şos. Bucium – bl. Poitiers – şos. Nicolina – DJ248 / până la limita de nord a satului Dumbrava – Centura 
ocolitoare a Municipiului Iaşi – E583 ( DN28 ) / in zona METRO – DN28 – Giratoriu şos. Păcurari – DJ280E – şos. 
Rediu – spre Rediu; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Breazu ( DJ282 ) – Miroslava ( DJ248A ): DJ282 – aleea Mihail Sadoveanu  – aleea 
Grigore Ghica Vodă  – şos. Ştefan cel Mare – bd. C.A.Rosetti – bd. Tudor Vladimirescu – Calea Chişinăului – 
şos. Bucium – bl. Poitiers – şos. Nicolina – DJ248 / până la limita de nord a satului Dumbrava – Centura 
ocolitoare a Municipiului Iaşi – DJ248A / spre Miroslava şi spre Ţibana; 
-Intrarea-ieşirea pe relaţia Miroslava ( DJ248A ) – Rediu ( DJ280E ): Centura ocolitoare a Municipiului Iaşi – 
E583 ( DN28 ) / in zona METRO – DN28 – Giratoriu şos. Păcurari – DJ280E – şos. Rediu – spre Rediu; 
Art. 8 Accesul de la aceste trasee spre celelalte străzi ale municipiului va fi semnalizat prin mijloace de 
semnalizare rutieră: indicatoare de reglementare, de interzicere sau restricţie care pot fi însoţite şi de panouri cu 
semne adiţionale conţinând inscripţii sau simboluri care le precizează, completează ori limitează semnificaţia sau 
unde este cazul, marcaje prin care se avertizează sau îndrumă participanţii la trafic. 
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Art.9. Municipiul Iaşi se va împărţi în două zone de acces concentrice delimitate după cum urmează: 
Zona I. – zona centrală - delimitată de străzile:  str. Moara de Foc, str. Străpungere Silvestru, str. Silvestru, bd. 
Nicolaie Iorga, bd. Primăverii, bd. Tudor Vladimirescu, bd. C.A.Rosetti, Şoseaua Ştefan cel Mare, str. Ursulea, 
aleea Mihail Sadoveanu, aleea Grigore Ghica Vodă, bd. Carol I, str. Toma Cozma, str. Muntenimii, str. Moara de 
Foc. ( conform limitelor din planşa anexă )  
Zona II. – zona cuprinsă între limita zonei I şi cea destinată de străzile: DN28 (zona METRO), şos. de centură, 
str. Cicoarei, şos. Galata, str. Urcuşului, şos. Iaşi – Voineşti, str. Valea Adâncă, aleea Tudor Neculai, şos. 
Nicolina, str. Hlincea, şos. Nicolina, Pasaj CUG, bd. Poitiers, şos. Bucium, str. Fântânilor, şos. Iaşi – Tomeşti, str. 
Sf. Ioan, şos. Aurel Vlaicu, str. Aviaţiei, str. Holboca, str. Marginei, str. Aeroportului, drum de halj Ciric, drum 
Aeroport, str. Moara de Vânt, str. Brânduşa, bd. C.A.Rosetti, Şoseaua Ştefan cel Mare, str. Ursulea, aleea Mihail 
Sadoveanu, str. Dealul Zorilor, şos. Rediu, str. Prof. Ioan Petre Culianu, DN28 (zona METRO).  (conform limitelor 
din planşa anexă ) 
Art.10. Pentru accesul autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 to în cele două zone taxele sunt: 
(1)  pentru zona I descrisă la articolul 9, taxa este de : 
                                                                   Lei/zi                           Lei/luna 
intre                5    -      7.5 tone inclusiv              50 lei                            800 lei. 
           intre   7.5 –   12.5 tone inclusiv               100 lei                          1600 lei 
           intre 12.5 –   16    tone inclusiv               150 lei                          2400 lei 
           intre 16    -    22    tone inclusiv               200 lei                          3200 lei 
           intre 22    -    40    tone inclusiv               250 lei                          4000 lei  
           mai mare de 40    tone                            300 lei                          4800 lei 
- pentru plata integrală pe o lună de zile se aplică o reducere de 20% 
(2)  pentru zona II descrisă la articolul 9, taxa este de : 
                                                                         Lei/zi                           Lei/luna 
           intre   5    -     7.5  tone inclusiv                  40 lei                            640 lei 
           intre   7.5 –   12.5 tone inclusiv                  80 lei                           1280 lei 
           intre 12.5 –   16    tone inclusiv                120 lei                           1920 lei 
           intre 16    -    22    tone inclusiv                160 lei                           2560 lei 
           intre 22    -    40    tone inclusiv                200 lei.                          3200 lei 
           mai mare de  40    tone                            240 lei                           3840 lei 
- tarifele pentru zona II sunt cu 20% mai mici faţă de zona I. 
(3) Sumele încasate prin eliberarea autorizaţiilor LT se fac venit la bugetul local prin grija Directiei Generale de 
Finante Publice Locale, într-un cont special, destinat pentru repararea arterelor de circulaţie din municipiul Iaşi. 
(4) Valoarea taxelor percepute pentru obţinerea autorizaţiilor LT vor fi indexate anual cu rata inflaţiei 
Art.11. - Pentru autovehiculele cu remorcă, masa totală se calculează prin însumarea masei autovehicolului plus 
remorca. 
Art.12. Tranzitarea municipiului Iaşi pentru transportul greu se face pe traseele enumerate la Art. 7, din prezenta 
hotărâre. 
Taxa aferentă tranzitării Municipiului Iaşi pe traseele menţionate la art.7,  va fi aceeaşi cu cea aferenta accesului 
în zona I ( Art.10, punctul 1 ) şi zona II ( Art.10, puctul 2 ) 
CAPITOLUL IV 
EXCEPTII 
Art.13 (1) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentului regulament vehiculele aflate în misiune 
aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Serviciilor de Ambulanţă, Ministerului Justiţiei, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, instituţiilor statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională. 
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentului regulament, doar în ceea ce priveşte accesul, 
următoarele categorii de vehicule: 
a) Cele aparţinând societăţilor care prestează servicii publice de gospodărire comunală şi salubritate, având ca 
beneficiar Municipiul Iasi - acces gratuit; 
b) Cele aparţinând RATP Iaşi, Companiei de Transport Public Iaşi, societăţilor comerciale care prestează servicii 
de transport public – acces gratuit ; 
c) Cele aparţinând Municipiului Iasi, destinate tractării/transportului autoturismelor avariate/abandonate sau fără 
stăpân sau staţionate neregulamentar - acces gratuit;  
d) Cele care efectuează transporturi în vederea organizării de evenimente cultural-artistice de către Primăria 
Municipiului Iasi - acces gratuit. 
e) Cele destinate intervenţiei în caz de avarii la reţele tehnico-edilitare, cu plata tarifului de 50 lei/zi, respectiv 200 
lei/lună; 
f) Cele destinate intervenţiei la liniile de cale ferată aparţinând Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR S.A., cu 
plata tarifului de 50 lei/zi, respectiv 400 lei/lună; 
g) Cele care efectuează transporturi de mobilă, condiţionat de plata tarifului de 50 lei/zi,respectiv  ctuează 
transporturi de carburanţi la staţiile de distribuţie, cu plata tarifului de 50 lei/zi, respectiv 400 lei/lună.  
i) Cele aparţinând societăţilor comerciale care execută lucrări de construcţii pe domeniul public al Municipiului 
Iaşi, în beneficiul şi la comanda Municipiului Iaşi, condiţionat de plata tarifului de 50 lei/zi, respectiv 400 lei /lună, 
pe baza autorizaţiei de construire sau a contractului/comenzii de lucrări eliberate de către Primăria Municipiului 
Iaşi. Traseul care trebuie urmat de către aceste vehicule până la punctul de lucru va fi înscripţionat pe autorizaţia 
de acces de către emitentul autorizaţiei de acces. 
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j) Cele care efectuează transporturi în situaţii de forţă majoră au acces în toate zonele necondiţionat de plata 
tarifului de 50 lei/zi, respectiv 400 lei/lună.  
k) Cele care efectuează transporturi gabaritice sau de tonaj depăşit condiţionat de plata tarifului de 300 lei/zi, 
respectiv 1000 lei/lună, cu avizul administratorului drumului.  
Beneficiarul transportului va anunţa în scris Poliţia Locală asupra datei şi traseului aprobat, pentru însoţirea 
convoiului şi dirijarea circulaţiei pe traseu. 
l) Cele aparţinând agenţilor economici cu sediul în municipiul Iaşi, care, pentru buna desfăşurare a activităţilor 
economice, efectuează transporturi agabaritice şi/sau speciale, dar nu mai mult de 12 convoaie/lună (convoi=grup 
de maşini indiferent de tonaj care fac aceeaşi rută), condiţionat de plata tarifului dublu prevăzut la ART.10 pentru 
zona I sau II /maşină. Beneficiarul transportului va anunţa în scris Poliţia Locală asupra datei şi traseului aprobat, 
pentru însoţirea convoiului şi dirijarea circulaţiei pe traseu. 
m)  Autovehiculele ce efectuează transporturi umanitare – acces gratuit 
n)  Vehicule care efectueaza activitatea de dezăpezire, în baza contractelor încheiate cu Primaria Municipiului Iaşi 
– acces gratuit ; 
CAPITOLUL V 
PROCEDURA DE AUTORIZARE 
Art.14. (1) Autorizaţia de acces numită “ Libera trecere”, prescurtat LT se emite de către Primăria Municipiului 
Iaşi, Direcţia Generala Tehnică şi Investiţii prin Biroul Străzi Municipale.  
(2) La ridicarea autorizaţiei de acces se va prezenta şi depune dovada achitării tarifului corespunzător perioadei, 
zonei şi masei maxime autorizate pentru care s-a solicitat autorizarea. 
(3) Pentru autovehiculele care tranzitează municipiul Iaşi sau care solicită acces de o zi (24 de ore) pentru 
transport marfă având destinaţia sau punct de încărcare în municipiul Iaşi autorizaţia de acces va putea fi 
procurată de la staţiile de carburanţi sau alte Societati comerciale ( cu care Primaria municipiului Iasi respectiv 
Direcţia Generală Economică de Finanţe Publice Locala a incheiat protocol) situate pe arterele de acces de la 
intrarea în municipiu  ; 
Art.15. Cererea se depune la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi. 
Art.16. Modelul autorizaţiei de acces LT este prevăzut în ANEXA nr.1 
1). Formularele tipizate de autorizaţie de acces L.T. vor fi executate prin grija Primăriei Municipiului Iaşi, Direcţia 
Generală Tehnică Investiţii - Serviciul Administrativ prin tipărire cu mijloace proprii sau la o tipografie;  
2). Culorile formularelor tipizate pentru autorizatiile de acces L.T.. se vor schimba pentru fiecare an calendaristic 
Art.17.Autorizaţiile de acces LT, în funcţie de modul de tarifare, au valabilitate de o zi sau o lună/cumul de luni 
conform Art.10 punctul 1) respectiv punctul 2) . 
Art.18.Autorizatia de acces LT nu este transmisibilă. 
Art.19.În cazul în care, un mijloc de transport autorizat prin autorizaţie de acces LT. (pe număr de înmatriculare) 
a fost avariat, scos din circulaţie, radiat, înstrăinat, etc., proprietarul acestuia poate solicita eliberarea unui nou 
permis de liberă trecere pentru un alt mijloc de transport din dotarea proprie, cu condiţia ca  acesta să se 
încadreze în aceleaşi limite de tonaj. Eliberarea noului LT. se va face fără plata de taxe sau tarife suplimentare, 
cu condiţia ca autorizatia de acces LT initiala să fie prezentată pentru anulare. 
Art.20.În cazul deteriorării autorizaţiei de acces L.T. se poate elibera o nouă autorizaţie (cu aceleaşi înscrisuri ca 
şi cea deteriorată) numai după prezentarea formularului deteriorat în vederea anulării, şi achitării taxei de 30 lei. 
Art.21. În cazul pierderii sau furtului autorizaţiei de acces L.T., se poate elibera o dovadă cu valabilitatea de o 
lună. Dovada va purta aceleaşi înscrisuri (tonaj, număr de înmatriculare, zone de acces, tip marfă, posesor, etc.) 
ca şi înscrisul original. 
Dovada se va elibera după ce solicitantul a anunţat pierderea sau furtul permisului în presa locală. După 
expirarea termenului de o lună, se va putea elibera o nouă autorizaţie de acces L.T. (cu aceleasi înscrisuri ca şi 
vechia autorizaţie pierdută) cu condiţia achitarii tarifelor începand cu luna următoare expirării dovezii.. 
Art.22. Reglementari speciale 
1). La Biroul Strazi Municipale se vor afla 4 (patru) L.T.-uri ce vor fi folosite pentru rezolvarea actiunilor urgent 
intreprinse la dispozitia primarului . 
2). Pentru autorizaţiile de acces L.T. solicitate pentru mijloace de transport produse alimentare perisabile (lactate, 
carne şi derivate, pâine, etc.) care posedă autorizaţii sanitar-veterinare tarifele se reduc cu 50%. 
3).Se pot emite autorizaţii de acces L.T. şi pentru mai multe luni, cu plata tarifului corespunzător pentru fiecare 
lună, cumulat. Pentru autorizaţiile de acces L.T. emise pentru un an (12 luni), tariful cumulat se reduce cu 10%. 
4).Câte o autorizatie de acces L.T. pe număr de înmatriculare se va elibera în mod gratuit pentru autovehiculele 
instituţiilor care aprovizionează creşe, grădiniţe, spitale, cămine de bătrâni, biblioteci volante, alte aşezăminte 
sociale, culturale şi de învăţământ pe teritoriul municipiului Iaşi şi care se deplasează în acest scop 
5) Riveranii pot efectua transport sau deplasa dupa caz numai pe sectorul de drum restricţionat pe care aceştia 
îşi au domiciliul/sediul social sau punctual de lucru declarat la registrul comerţului pe unul din sectoarele 
restrictionate ; 
CAPITOLUL VI 
ELIBERAREA AUTORIZATIILOR DE ACCES  
Art.23.Eliberarea autorizaţiilor de acces cu valabilitate de o zi se face la solicitarea persoanelor fizice sau 
juridice, de către staţiile de carburanţi sau alte Societati comerciale situate pe arterele de acces de la intrarea în 
muniucipiu Iaşi, în baza Certificatului de înmatriculare a vehiculului şi  a semiremorcii/remorcii aferente dacă este 
cazul, cu care Primăria municipiului Iaşi prin D.G.E.F.P.L. a încheiat un protocol de colaborare în acest sens. 
Valabilitatea o reprezintă  bonul fiscal( sau instrumentul de plată) cu care s-a achitat tariful de eliberare a 
autorizaţiei 
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Art.24.Eliberarea autorizatiilor de acces cu valabilitate mai mare de o zi 
1) Eliberarea se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în baza documentaţiei prezentate.              
2) Documentatia cuprinde urmatoarele : 
2.1.- Cerere tip conform ANEXA nr.2. 
2.2.- memoriu din care să rezulte necesitatea efectuării transportului pe traseul sau pe traseele solicitate, numărul 
de vehicule rutiere pe fiecare traseu, numerele de înmatriculare, perioada pentru care se solicită autorizarea; 
2.3.- certificatul de înmatriculare/certificat înregistrare, în copie, pentru fiecare vehicul rutier, inclusiv 
semiremorcile şi/sau remorcile ; 
2.4.- autorizaţia specială de transport pentru depăşiri de limite masice şi/sau dimensiuni maxime admise, dacă 
este cazul, sau declaraţie pe propria răspundere că nu se depăşesc în circulaţie limitele masice şi/sau 
dimensiumile maxime admise prevăzute în  
Anexa 2 la Ordonanta nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
; 
2.5.- copie a contractului de închiriere/leasing, în cazul în care solicitantul autorizaţiei nominale de acces nu este 
deţinătorul vehiculelor rutiere; 
2.6.- dovada necesităţii efectuării transportului pe sectorul de drum restricţionat (contracte,comenzi de transport 
,e.t.c.) 
Fiecare pagină a documentelor, transmise în copie, va purta înscrisul 
„Subsemnatul...........,administrator/manager de transport al.......................,declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul”, 
semnătura şi stampila unităţii în original. 
3)Analiza documentaţiei se face de către compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Tehnică-
Investiţii. 
4) Condiţii pentru acordarea autorizaţiei nominale de acces : 
4.1.-punctul de origine sau de destinaţie al transportului se află situat pe traseul restricţionat ; 
4.2.- nu există trasee alternative pentru acces la punctul de origine sau de destinaţie a transportatorului ; 
4.3.- sectorul de drum pentru care se autorizează transportul trebuie să fie cât mai scurt, prin folosirea în principal 
a traseelor alternative ; 
4.4.- caracteristicile tehnice şi geometrice ale traseelor alternative nu oferă posibilitatea efectuării transportului pe 
aceste trasee;  
4.5.- În urma analizei cererii şi a documentelor anexate, compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei 
Tehnice - Investiţii va putea modifica traseul cerut de către solicitant astfel încât acesta să afecteze cât mai puţin 
fluiditatea traficului şi să asigure protecţia sectoarelor de drum în funcţie de capacitatea portantă a acestora şi 
tonajul sau gabaritul autovehiculului pentru care se solicită autorizaţia. 
4.6.- compartimentul de specialitate din  cadrul Direcţiei Generale Tehnică - Investiţii îşi rezervă dreptul de a nu 
elibera autorizaţii de acces persoanelor fizice sau juridice care nu au depus documentaţia completă, care nu au 
respectat cele declarate în documentaţie referitoare la circulaţia cu depăşiri ale limitelor maxime admise ori care 
nu au respectat condiţiile impuse de autorizare . 
5) Autorizarea efectuării transportului : 
5.1.-în cazul avizării documentaţiei, autorizaţia de acces se completează şi se semnează conform competenţelor 
urmand ca eliberarea ei catre solicitant sa se faca in baza documentului de plata privind taxa pentru zona de 
acces solicitata si perioada de timp ; 
5.2.-în cazul în care nu se avizează efectuarea transportului, documentaţia nu se restituie solicitantului. 
6) Modalităţi de plată : 
6.1.-mandat postal(pentru persoane fizice), sau ordin de plată(pentru persoane juridice) 
       CONT IBAN   : ..................... 
       BENEFICIAR : PMI 
       BANCA          : .............   
       COD FISCAL : ...............                                        
       EXPLICATIE  :Taxa conform HCL Iasi nr......./2016 
CAPITOLUL VII 
Art.25.(1)Operatorii care efectuează transport cu vehicule peste 3,5 to cât şi deţinătorii de utilaje 
autopropulsate(vehicule lente) ce au masa maximă autorizată peste 3,5 to, au obligaţia afişării în colţul din 
dreapta jos al parbrizului, vizibil din exteriorul fiecărui vehicul, a autorizaţiei de acces L.T. cât şi a traseului 
aprobat (dacă este cazul). 
(2)Nerespectarea traseului aprobat atrage după sine, anularea autorizaţiei de acces LT şi aplicarea sancţiunilor 
prevăzute pentru accesul fără autorizaţie în zonele cu restricţie. 
(3)Autorizaţia nominală de acces L.T. este valabilă numai în original, în perioada, pe traseul (dacă este 
cazul) şi în condiţiile înscrise în aceasta.  
(4) Autovehiculele autorizate trebuie să fie în stare tehnică corespunzătoare, nepoluante, cu suprastructuri 
închise sau prevăzute cu prelată şi cu aspect corespunzător. 
(5) După descărcarea şi încarcarea mărfurilor, zona se va lăsa curată şi se vor lua măsuri pentru a evita 
murdărirea străzilor. 
(6) La ieşirea din şantiere, curţi, garaje etc. roţile autovehiculelor trebuie să fie perfect curăţate şi încărcătura bine 
asigurată pentru a nu se realiza depuneri de noroi sau părţi din încărcătura pe partea carosabilă a drumurilor. 
Deţinătorii tovehiculelor au obligaţia de a verifica şi curăţa, dacă este cazul, suparafaţa exterioară a 
autovehiculelor respectiv a prelatei pentru a nu periclita siguranţa circulaţiei. 
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(7) La transportul materialelor divizibile şi prăfoase camioanele cu bena fixa sau basculanta trebuie să aibă 
obligatoriu bena perfect etanşă, acoperită cu prelată şi prevăzută cu oblon de închidere la spate. 
(8) Este interzisă poluarea mediului (gaze de eşapament care sunt peste limita legală admisă, pierderi şi scurgeri 
de carburanţi - lubrifianţi etc. 
(9) Dovada îndeplinirii condiţiilor stabilite la Art.23 punctul 4). se face la solicitarea organelor de control, în 
traseu, cu Cartea de Identitate a deţinatorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator în copie 
semnat şi ştampilat cu înscrisul „Conform cu originalul” din care să reiasă sediul social sau punctul de lucru. 
CAPITOLUL VIII 
CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI 
Art.26. Constituie contravenţie săvârşirea pe întreaga suprafaţă administrativ-teritorială a municipiului Iaşi, de 
către persoanele fizice sau juridice, proprietari sau deţinători cu orice titlu ai autovehiculelor cu destinaţia de 
transport greu cât şi a utilajelor autopropulsate de peste 3.5 tone a următoarelor fapte : 
1). Lipsa autorizaţiei de acces pentru a desfăşura activităţi în zonele restricţionate se sancţionează cu amendă de 
la 1000 lei la 2000 lei;  
2). Nerespectarea datelor referitoare la orar, traseu şi valabilitate, înscrise pe autorizaţia de acces se 
sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1500 lei; 
3). Refuzul de a prezenta autorizaţia de acces la solicitarea organelor competente, în original, la solicitarea 
îndreptăţită a acestora se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei ; 
4). Neluarea  măsurilor de curăţare a străzilor de deşeurile rezultate în urma operaţiunilor de 
descărcare/încărcare a mărfurilor ; se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei ; 
5). Oprirea sau staţionarea pe domeniul public, după efectuarea transportului, cu excepţia spaţiilor special 
amenajate de către autoritatea locală se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei ; 
 6). Neexpunerea autorizaţiei la vedere, în interiorul vehiculului conform Art.26   punctul1) se sancţionează cu 
amendă de la 100 lei la 500 lei ; 
 7)  Circulaţia autovehiculelor pe străzile cu interdicţii de circulaţie (acces interzis, limitare tonaj) fără permis de 
acces L.T. sau circulaţia pe străzile care nu au fost înscrise în permisele de liberă trecere  se sancţionează cu 
amendă de la 1.500 lei  la 2.500 lei; 
 8)  Depăşirea tonajului înscris în autorizatia de acces L.T. pentru zona în care se află autovehiculul se 
sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la  2.000 lei; 
 9) Nerespectarea orarului de acces înscris în permisul de libera trecere se sancţionează cu amendă de la 500 lei 
la 1.000 lei; 
10)  Folosirea permisului de liberă trecere pentru parcarea autovehiculului pe strazile pe care acesta a fost 
autorizat să circule se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei. 
11) Folosirea autorizatiei de liber acces LT pe un număr de înmatriculare pentru un alt autovehicul decât cel 
înscris se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei. 
12)Circulaţia, staţionarea şi parcarea autovehiculelor pe trotuare, zone verzi şi înierbate, aleile dintre blocurile de 
locuinţe şi în alte locuri semnalizate prin indicatoare de interdicţie corespunzătoare se sancţionează cu amendă 
de la 500 lei la 1000 lei ;. 
13) Accesul autovehiculelor respectiv a utilajelor care produc distrugerea carosabilului, degradarea 
trotuarelor,zonelor verzi, aleilor, e.t.c. se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei ;  
14) Odată cu aplicarea sanctiunii de organele abilitate, acestea vor înscrie pe verso-ul autorizatiei de acces L.T. 
următoarele menţiuni: numele şi prenumele organului constatator, data şi locul săvărşirii abaterii, menţiuni cu 
privire la nerespectarea condiţiilor prevăzute în autorizaţia de acces şi numărul Procesului Verbal de Constatare a 
Contravenţiei 
15) Utilizarea autorizaţiei de acces LT la transportul altor tipuri de materiale faţă de cele pentru care aceasta a 
fost eliberată conduce la anularea autorizaţiei de acces şi aplicarea sancţiunilor prevăzute pentru accesul în 
zonele cu restricţie fără autorizaţie. 
16) Nerespectarea traseului inscripţionat pe autorizaţia de acces LT de către emitentul acesteia conduce la 
anularea autorizaţiei de acces LT şi aplicarea sancţiunilor prevăzute pentru accesul în zonele cu restricţie fără 
autorizaţie.` 
17. (1) În cazul în care agenţii constatatori observă posibilitatea depăşirii masei totale maxime autorizate a unui 
autovehicul, aceştia pot solicita conducătorului auto să supună autovehiculul unei operaţiuni de cântărire. 
(2) Conducătorul auto este obligat să însoţească agentul constatator la punctul de cântărire  şi să supună 
autovehiculul acestei operaţiuni. 
Art.27. 1) La cumularea a două abateri privind nerespectarea condiţiilor prevăzute în autorizaţia de acces L.T., 
posesorii acestora vor fi sancţionaţi cu reţinerea în vederea retragerii autorizaţiei de acces. Autorizaţia de acces  
reţinută, însoţită de o copie a procesului-verbal a celei de a doua contravenţie, va fi înaintată de agentul 
constatator la sediul Primăriei Municipiului Iasi, camera 18, Biroul Strazi Municipale cel târziu, în prima zi 
lucrătoare după constatarea abaterii. 
Retragerea autorizaţiei de acces L.T. exonerează Primăria Municipiului Iaşi de restituirea tarifelor de utilizare a 
drumurilor publice de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Iaşi, care au stat la baza eliberării acesteia.  
Art.28. Sancţiunea contravenţională a amenzii se va aplica contravenientului şi în situaţia în care acesta nu este 
prezent, proprietarului sau deţinătorului în baza unui titlu legal al autovehiculului, persoană fizică sau juridică. 
Art.29.  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va face de către ofiţeri sau agenţi ai 
Inspectoratului Judetean de Poliţie Iaşi, ai Poliţiei Locale Iaşi precum şi  de împuterniciţi ai Primarului Municipiului 
Iaşi 
CAPITOLUL IX 
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DISPOZITII FINALE 
Art.30. Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 actualizată, privind regimul 
juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare, contravenientul având dreptul că în termen de cel mult 48 de 
ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, la plata jumătăţii din 
minimul amenzii prevăzute la art. 18, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul 
verbal. 
Art.31.Împotriva Procesului-verbal de contravenţie se poate depune plângere la judecătoria  pe răza căreia a fost 
comisă contravenţia-Judecătoria Iaşi, în termen de 15 zile de la comunicare, aplicându-se în acest sens 
prevederile O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.32. Autorizaţia de acces L.T. cu valabilitate zilnică se va elibera sub semnătura Directorului General Tehnic 
sau a înlocuitorului de drept 
Art.33. Direcţia Economică Generală şi Finanţe Publice Locale vor lua măsurile care se impun în vederea  
asigurării posibilităţii achiziţionării de Autorizaţii de acces L.T. de către persoanele fizice şi juridice interesate, de 
la staţiile de carburanţi sau alte Societăţi comerciale ce işi au sediul/desfăşoară activitatea în locaţii situate pe 
arterele de intrare în municipiul Iaşi  
Art.34.Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Iaşi, prin 
direcţiile de specialitate, Poliţia Locală Iaşi, agenţii constatatori împuterniciţi de primar, ofiţeri sau agenţi ai 
Inspectoratului Judetean de Poliţie Iaşi şi se comunică celor interesaţi de către Secretariatul tehnic din cadrul 
Primăriei Municipiului Iasi. 
 
 
 
 
   
 
 
 HARTA  
(plansa anexa) 
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ANEXA nr.1 
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                   PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI  
 
                                                                  Nr.de inregistrare…………… 

                       Seria………. 

AUTORIZAŢIE DE ACCES- LT 

     PENTRU TRAFIC GREU  
 

pentru ………...................                   
 

Masa totală maximă autorizată……. 

   Zona…….. 

  Traseul……. 

   Valabilitate…………… 

 
                                                                                                     Primar,     

   

 
                       

 Valabilă însoţită de documentul de plată. 

 Valabilă numai cu aviz de însoţire a mărfii 

 Falsificarea prezentei autorizatii se pedepseste conform legii. 

 

 
 
ANEXA nr.2 
 
Model formular tip – Cerere pentru obţinerea autorizaţiei de acces 
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   Către, 
    Primăria municipiului IASI 
       Biroul Strazi Municipale 
  
 
Subsemnatul________________________, reprezentant al_________________ 

_________________________________cu sediul/domiciliul în localitatea_____ 

__________________ str._______________________ nr._____, 

tel._______________ , 

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului IASI      

NR........ din data de..........    , solicit eliberarea unei autorizaţii de acces LTpentru 

zona____, pentru următoarele  autovehicule: 

1. nr. de înmatriculare_____________masa totală maximă autorizată______to. 

2. nr. de înmatriculare_____________masa totală maximă autorizată______to. 

3. nr. de înmatriculare_____________masa totală maximă autorizată______to. 

 pentru următoarele trasee (dacă este cazul): 

................................................................................................. 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

........................................................... pe perioada............................... 

La prezenta cerere anexez: 
1.- memoriu din care să rezulte necesitatea efectuării transportului pe traseul sau pe traseele 
solicitate, numărul de vehicule rutiere pe fiecare traseu, numerele de înmatriculare,perioada 
pentru care se solicita autorizarea 
2.- certificatul (certificatele) de înmatriculare vehicul  sau  carte/carti de identitate in copie/copii 
pentru care se solicita autorizarea sau certificatul de inregistrare pentru utilaje 
autopropulsate(vehicule lente) , inclusiv pentru semiremorca/remorca; 
3.- copie a contractului de închiriere/leasing, în cazul în care solicitantul autorizaţiei nominale 
de acces nu este deţinătorul vehiculelor rutiere; 
4.- dovada necesităţii efectuării transportului pe sectorul de drum restricţionat 
(contracte,comenzi de transport ,e.t.c.)  
5.- autorizaţia specială de transport pentru depăşiri de limite masice şi/sau dimensiuni maxime 
admise, dacă este cazul, sau declaraţie pe propria răspundere că nu se depăşesc în circulaţie 
limitele masice şi/sau dimensiumile maxime admise prevăzute în  
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Anexa 2 la Ordonanta nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
 
 Data        Numele şi semnătura 
 
___________________                                                        ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Taxa acces autovehicule pe strazile unde circulatia este interzisa in ambele sensuri 
(greutate cuprinsa intre 1,5 t si 2,5): 280 RON 
2. Taxa acces autovehicule cu greutate mai mare de 2,4 t care circula in interiorul perimetrului 
format de centura de tranzitare a municipiliului: 550 RON 
3. Taxa transport agabaritic: 1.105 RON 
4. Taxa aviz comisie municipala de circulatie si/sau dasfasurarea activitatilor comerciale: 110 
RON 
Taxele de acces in zonele cu restrictii de tonaj sunt stabilite prin Hotararea Consiliului Local nr. 
180/14.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 180/14.06.2011, la Anexa 8.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ORDIN   Nr. 536 din 23 iunie 1997 

pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei 

Directiva/2006/38/CE a Parlamentului European 


