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Comunicat de presă  
 
 
 
 

Poliția Locală Brașov îi sfătuiește pe acei reprezentanți ai agenților economici ce 

ignoră prevederile legale cu privire la obligativitatea deținerii de premise de Liberă 

Trecere (LT-uri) să intre în legalitate. Recomandarea vine după ce, conform evaluărilor 

făcute de instituție, s-a evidențiat faptul că, de la începutul lui 2016 până acum, s-a 

înregistrat o creștere a numărului de încălcări ale legislației pe acest domeniu, 

comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Vorbim despre rata mare a amenzilor 

aplicate de rutieriștii de la Locală la OUG 195/2002 și HCL 243/2005.  

Aproape  4400 de lei. Aceasta este suma sancțiunilor aplicate în prima săptămână 

a lunii iunie, de către agenți, celor 20 de conducători auto surprinși în trafic fără LT-uri. 

Vorbim, în aceste cazuri, despre obligativitatea deținerii unui document eliberat de către 

serviciile de specialitate ale Primăriei Brașov, instituție către care trebuie să se îndrepte 

agenții economici pentru a intra în legalitate din acest punct de vedere.  

De asemenea, menționăm faptul că, din luna ianuarie până acum, Serviciul Rutier 

din cadrul Poliției Locale Brașov a aplicat 339 de sancțiuni în cuantum de 67.415 lei și 

puncte penalizare pentru conducătorii auto care au fost surprinși că nu dețineau LT-urile 

aferente pentru circulația pe arterele din municipiu.  

Conform HCL 243/2005 - Regulamentul privind eliberarea și folosirea 

permiselor de Liberă Trecere pentru circulația pe străzile din Municipiul Brașov - 

“Circulația autovehiculelor pe străzile cu interdicții de circulație (acces interzis, 
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limitare tonaj) fără permis L.T. sau circulația pe străzile care nu au fost înscrise în 

permisele de liberă trecere” este sancționată cu amendă între 1500 și 2.500 de lei. Mai 

sunt penalizate: “Depășirea tonajului înscris în L.T. pentru zona în care se află 

autovehiculul” și “Nerespectarea orarului de acces înscris în permisul de liberă 

trecere”. 
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