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REFERAT 

privind  procedura de administrare a taxei de tranzit  

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 285/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2014, la Anexa 5, punctul 44, s-a instituit o taxă 

specială, respectiv taxa de tranzit, pentru vehicule de transport marfă de peste 7,5 tone, taxă care 

va fi plătită doar de transportatorii care, având rute ocolitoare tranzitează oraşul. 

 Ţinând cont de acestea Direcţia Tehnică a procedat la întocmirea unui proiect de hotărâre 

cu privire la  implementarea taxei de tranzit, după cum urmează: 

,, Art. 1: (1) Începând cu anul 2014 vehiculele sau ansamblul de vehicule de transport marfă cu 

masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, care tranzitează Municipiul Timişoara pe 

următorul traseu: Str. Gheorghe Adam (de la intersecţie cu Calea Dorobanţilor) – Str. Avram 

Imbroane – Str. Aristide Demetriade – Str. Divizia 9 Cavalerie – Str. Amurgului şi retur, vor plăti 

o taxă de tranzit în valoare de 200 lei/tranzitare, taxă aprobată prin HCL privind stabilirea 

stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara. 

(2) Ruta ocolitoare pe acest tronson este următoarea: Calea Dorobanţilor (de la intersecţia cu str. 

Ghe. Adam)– DN 6 km 550+060 - centura de nord – Calea Aradului (până la intersecţie cu str. 

Amurgului) şi retur. 

Art. 2: Tranzitul reprezintă trecere vehiculelor care transportă marfă pe teritoriul Municipiului 

Timişoara fără alte staţionări decât cele strict necesare pentru schimbarea direcţiei. Nu sunt în 

tranzit vehiculele care aduc/preiau marfă în/din Municipiul Timişoara. 

Art. 3: (1) Taxa de tranzit se achită online, accesând site-ul www.dfmt.ro.  

(2) Dovada achitarii taxei online, se află la conducatorul auto si trebuie sa contina obligatoriu 

urmatoarele elemente: 

1. Numărul de înmatriculare al vehiculului sau al ansamblului de vehicule; 

2. Perioada pentru care a fost achitată taxa de tranzit. 

Art. 4: (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 2.500 RON tranzitarea 

Municipiului Timişoara fără achitarea taxei. 
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(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de 

către agenţii Poliţiei Rutiere, agenţii Direcţiei Poliţiei Locale precum şi de către personalul 

Biroului Transport şi Compartimentului Siguranţa Circulaţiei din cadrul Serviciului Transport şi 

Siguranţa Circulaţiei a Direcţiei Tehnice - Primăria Municipiului Timişoara. 

Art. 5: Prevederile HCL nr. 485/2006, modificată şi completată, vor fi respectate întocmai”. 

Ţinând cont de condiţiile actuale de circulaţie în Municipiul Timişoara se impune pentru 

asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier, precum şi pentru protejarea mediului înconjurător, 

locuitorilor şi a sistemului rutier restricţionarea accesului şi circulaţia autovehiculelor destinate 

transportului de mărfuri cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. 

Având în vedere cele de mai sus, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier, în 

scopul creşterii gradului de confort al cetăţenilor propunem adoptarea unei hotărâri privind 

procedura de administrare a taxei de tranzit. 
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