Rovigneta, editia 2006

Debutul unui nou an nu vine cu vesti prea bune pentru soferii sibieni. Daca vor sa circule si in afara
judetului, ei trebuie sa achite o noua taxa de drum. Pana acum sibienii s-au dovedit destul de cooperanti.
Inca din primele zile ale anului, aproximativ o suta de rovignete s-au vandut, zilnic, doar la oficiul postal
central din Sibiu.
Cand vine vorba de darile pe care le au de achitat catre stat, sibienii se dovedesc a fi constiinciosi. Iar
asta, cu atat mai mult cu cat “in jocul taxelor" sunt implicate amenzi usturatoare, in cazul in care nu se
supun legii. Asa ca, dupa principiul “sarac, dar curat" , mai toti soferii sibieni sunt dispusi sa scoata bani
grei din buzunare, pentru a-si plati celebrele taxe de drum, daca vor sa circule si in afara judetului. Desi
noul an abia a inceput, aproape cate o suta de rovignete s-au vandut, zilnic, doar la Oficiul Postal, nr.1 din
Sibiu. “Inca din aceste zile au inceput sa se vanda destul de multe rovignete. Ne asteptam ca de
saptamana viitoare numarul celor care isi achita taxa de drum sa creasca simtitor" , precizeaza Ioan
Trambitas, sef oficiu judetean de posta Sibiu. Valoarea taxei de drum difera in functie de tipul
autovehiculului si gradul de poluare al acestuia. Astfel, daca proprietareii de autoturisme vor scoate din
buzunare intre 16,8 euro si 24 de euro, pentru microbuze, proprietarii vor plati cel putin 204 euro si cel
mult 216. Totodata, pentru autocare, valoarea rovignetei variaza intre 390 si 510 euro, iar in cazul
autovehiculelor destinate sa transporte marfa si care au o masa totala autorizata mai mare de 12 tone,
pretul acesteia poate ajunge pana la 930 de euro.
Odata achitata aceasta taxa, soferii sibieni vor putea circula in afara judetului, fara probleme, timp de un
an. Pe de alta parte insa, chiar daca folosesc reteaua de drumuri nationale doar in concediu, sibienii nu
pot cumpara rovigneta doar pentru acea perioada. Rovignetele cu o valabilitate mai scurta sunt destinate
doar autovehiculelor care tranziteaza Romania. Agentii economici, care detin autovehicule, in afara celor
care au autoturisme vor putea sa-si plateasca taxa de drum chiar si in rate, fara sa li se perceapa dobanda.
Plata esalonata se va fac,e insa, doar prin oficiile postale. Pentru achitarea rovignetei anuale, sibienii
trebuie sa se prezinte la oficiile postale sau la celelalte unitati abilitate, cu actele masinii in original si cu
actul de identitate.
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