
   
   

   
 

   

Domnule Primar 
       
    Subsemnatul _________________________________________________ 

reprezentant al  _________________________________________________ 
cu sediul/domiciliul în localitatea ____________________________________ 

str. _______________________ nr. __, bl._____, sc. ______, et. ___ ap.___, 
tel. ____________________, în conformitate cu prevederile art 41 din O.G.           
nr 43/1997, republicată, şi a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Suceava 
nr. 300/2018 (privind cap. 3, art. 6 și art. 10, alin. 15, din Normele de utilizare a 
drumurilor publice din municipiul Suceava) şi nr. 97/18.04.2019 (privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale pe anul 2020) solicit eliberarea unei autorizaţii 
speciale de transport pe raza municipiului, pentru străzile cu regim de 
interdicţie (tonaj peste 3,5 to) pentru vehiculele cu specificațiile următoare: 

 Nr. de înmatriculare/  
masa max. autorizată (to) 

 Nr. de înmatriculare /  
masa max. autorizată (to) 

1.  6.  

2.  7.  

3.  8.  

4.  9.  

5.  10.  
 
valabilă pentru ziua/zilele/perioada : ____________________________ 

Scopul și traseul transportului :  
1.       - transport materiale de construcții;   3.        - transport alte produse; 

2.       - aprovizionare unități comerciale*;   4.        - tranzit municipiu Suceava. 
 
   ............................................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................................. 

* Orar aprovizionare (transport marfă ≥7,5 to): 06.00- 07.00 și 20.00- 22.00  
 De asemenea solicităm reautorizarea periodică în baza solicitărilor scrise/verbale 
ale reprezentanţilor noştri pentru perioadele solicitate, şi certificarea valabilităţii 
autorizaţiei în baza chitanţei de plată/ O.P. (cu specificarea zilelor de valabilitate a 
perioadei transportului).   
    La prezenta cerere anexez : 
o Certificatul (certificatele) de înmatriculare vehicul (copie xerox) 
o Carte /buletinul de identitate (PF) sau Certif. Înreg. la Registrul Comerţului (PJ) în copie 
xerox; 
o Chitanţa sau O.P. care atestă plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport 
(copie xerox**) pentru perioada solicitată ; 
                                                                             Am luat la cunoștință specificațiile  
                                                                                                       de pe verso 
          
    Data ____________                                        Semnătura __________________________ 
                                        
                VIZAT                                                                                                                                                                                       
SERVICIUL ADM STRĂZI ŞI SIST RUTIERĂ 



   
   

   
 

   

 
  
 
        Valoarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei este stipulată în H.C.L. nr. 97/18.04.2019  (privind 
stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020) după cum urmează : 
 

MASA TOTALĂ MAX.  AUTORIZATĂ 
(poz. F.1 din certificatul de înmatriculare) 

LEI/ zi/ 
vehicul 

LEI/ lună/ 
vehicul 

Masa totală cuprinsă între   3501- 7500 kg 30 300 
Masa totală cuprinsă între   7501- 16000 kg 40 400 
Masa totală cuprinsă între  16001- 26000 kg 60 600 
Masa totală cuprinsă între  26001- 40000 kg 80 800 
Masa totală peste 40000 kg 100         1000 

 
 
      Notă: 
 -  pentru ansambluri de vehicule (cu remorcă), valoarea taxei rezultă din însumarea 
valorilor distincte ale taxei pentru masa proprie a capului tir (poz. G din certificatul de 
înmatriculare) și a taxei pentru masa maximă admisă a remorcii (poz. F.1 din 
certificatul de înmatriculare); 
- pentru transporturile agabaritice se percepe suplimentar și taxa corespunzătoare autovehiculelor 
cu masa totală maxim autorizată mai mare de 40 to (conform mențiunilor de mai-sus) 
- termenul zi va fi interpretat astfel: zi = 24 de ore de la data și ora efectuării plății. 
   
 

    ** Copia după documentul de plată ce atestă plata taxei pentru eliberarea AST 
pentru perioada solicitată (plată la casieria Primăriei, et.1 sau O.P. în contul 
Trezoreriei operative a municipiului Suceava, cod IBAN: 
RO80TREZ59121070250XXXXX, cod identificare fiscală 4244792, reprezentând: 
contravaloarea AST pentru vehiculul/lele cu nr. de înmatriculare ................ pentru 
perioada solicitată ................). 
 

NOU  !!!! 

 
Solicitările pot fi trimise și prin adresa de e-mail a Serviciului Administrare Străzi: 

1)                             strazi@primariasv.ro 
   
    iar modalitatea de plată prin ,,ghiseul.ro" 

     

   2) fie accesând link-ul aplicațiilor de pe dispozitive mobile (telefoane, tablete, etc) : 

                ,,suceavatransport”  din - Google Play (dispozitive Android) 

                                                      - App Store (dispozitive iPhone)  


