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REFERAT 
privind  procedura de administrare a taxei de tranzit  

 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 196/26.05.2009 privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2010, la Anexa 5, punctul 56, s-a instituit o taxă 

specială, respectiv taxa de tranzit, pentru vehicule de transport marfă cu masa totală maximă 

autorizată mai mare de 7,5 tone pentru persoanele fizice sau juridice care nu au domiciliul/sediul în 

judeţul Timiş şi care traversează Municipiul Timişoara. 

Taxa de tranzit în Municipiul Timişoara pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală 

maximă autorizată mai mare de 7,5 tone care nu au număr de înmatriculare în Judeţul Timiş 

constituie venit cu destinaţie specială şi va fi utilizat exclusiv pentru întreţinerea şi reparaţia 

drumurilor. 

 Persoanele fizice şi juridice care au domiciliul/sediul pe raza judeţului Timiş sunt  

exceptate de la achitarea taxei de tranzit. Aceste persoane vor primi la cerere şi în baza actelor 

doveditoare, de la Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, tichete gratuite reprezentând  taxa de 

tranzit. 

  Persoanele fizice sau juridice care nu au domiciliul/sediul în judeţul Timiş şi care 

traversează Municipiul Timişoara vor achita taxa de tranzit la punctele de control acces în 

Municipiul Timişoara acolo unde vor exista bariere de acces, respectiv Calea Aradului, Calea 

Dorobanţilor, Calea Şagului sau la benzinăriile cu care Municipiul Timişoara încheie contracte de 

colaborare. 

 Personalul care va încasa taxa de tranzit şi va lua măsurile necesare cu privire la accesul 

prin punctele de control, acolo unde există bariere, va fi asigurat de agenţi ai Direcţiei Poliţia 

Comunitară. 

 Montarea barierelor de acces şi a punctelor de control a fost aprobată de Comisia de 

Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara prin avizul cu numărul  SC2009-

23193/01.10.2009, iar prin avizul cu numărul SC2009-4253/05.03.2009 Comisia de Circulaţie a 

hotărât montarea de indicatoare rutiere de restricţionare ,,Accesul interzis vehiculelor cu masa 
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 totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone" pe raza Municipiului Timişoara începând cu data 

de 01.01.2010.                                                     

 Taxa de tranzit se achită pentru fiecare vehicul cu masa totală maximă autorizată mai mare 

de 7,5 tone care tranzitează Municipiul Timişoara şi este valabilă numai în perioada marcată pe 

tichet. Tichetele reprezentând taxa de tranzit nu sunt transmisibile de la un vehicul la altul. 

 Persoanele fizice sau juridice care nu vor achita taxa de  tranzit, care nu vor avea afişat la 

vedere tichetul reprezentând taxa de tranzit sau lipsa tichetului gratuit în cazul persoanele fizice şi 

juridice care au domiciliul/sediul pe raza judeţului Timiş şi vor fi depistate de organele de control 

abilitate vor fi sancţionate contravenţional. De asemenea vor fi sancţionaţi contravenţional 

conducătorii auto care vor deteriora barierele de acces. 

  Ţinând cont de condiţiile actuale de circulaţie în Municipiul Timişoara, de trama stradală 

limitată,  de lipsa variantelor ocolitoare a municipiului, de necesitatea efectuării lucrărilor de 

reparaţii la arterele principale de tranzit a municipiului, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei  

traficului rutier, precum şi pentru protejarea mediului înconjurător şi a locuitorilor s-a impus 

instituirea unei taxe de tranzit pentru vehicule destinate transportului de marfă cu masa totală 

maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. 

Având în vedere cele de mai sus propunem adoptarea unei hotărâri privind administrarea 

taxei de tranzit. 
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