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 HOTARARE 

    privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizului prealabil sau autorizatie speciala  de 
    transport si de utilizare a drumurilor judetene, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule    
    inmatriculate in Romania si in alte state care depasesc masa totala maxima admisa pe osie  
    si/sau dimensiunile maxime de gabarit admise in circulatie pe drumurile judetene din judetul  
    Alba, pe anul 2005 

 

 Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta extraordinara in data de  24.02.2005; 

Luând în dezbatere: 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizului prealabil sau 

autorizatie speciala  de    transport si de utilizare a drumurilor judetene, aplicabile transporturilor 

efectuate cu vehicule  inmatriculate in Romania si in alte state care depasesc masa totala maxima 

admisa pe osie si/sau dimensiunile maxime de gabarit admise in circulatie pe drumurile judetene 

din judetul Alba, pe anul 2005 

            - Raportul comun al Directiei Tehnice si Directiei de Dezvoltare si Bugete 

nr.145/10.01.2005; 

             Văzând avizul favorabil  al Comisiei de specialitate nr.2 – "Comisia de amenajarea 

teritoriului, urbanism, infrastructură şi mediu" 

             Având în vedere prevederile: 

- Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea 

tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor nationale, aplicabile transporturilor efectuate cu 

vehicule inmatriculate in Romania si alte state, care depasesc masa totala maxima admisa, masa 

maxima admisa pe osie si/sau dimensiunile maxime de gabarit admise in circulatie pe drumurile  

nationale din Romania nr.827/3 iunie 2003; 

- Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare;. 

In temeiul prevederilor art. Art.104 alin.(1) lit.e si art.109 din Legea administratiei 

publice locale nr.215/2001, adopta urmatoarea 

 

HOTARARE  

 

Art.1  Se aproba tarifele pentru eliberarea avizului prealabil sau autorizatie speciala de  

transport  si de utilizare a drumurilor judetene, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule 



inmatriculate in Romania si in alte state  care depasesc masa totala maxima admisa pe osie si/sau 

dimensiunile maxime de gabarit admise in circulatie pe drumurile judetene din judetul Alba pe 

anul 2005 prevazute in anexele nr.1 si 2 care  fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2  Tarifele prevazute in anexele nr.1 si 2 se platesc la eliberarea avizului  

prealabil sau autorizatiei speciale de transport inaintea utilizarii  de transportatori a drumurilor 

judetene. 

Art.3.  Sumele incasate in urma aplicarii tarifelor prevazute in anexele nr.1 si 2 se  

constituie venituri la bugetul general  al judetului Alba si se utilizeaza pentru administrarea si 

intretinerea drumurilor judetene. 

Art.4. Eliberarea avizului prealabil sau autorizatiei speciale de transport se face de  

catre Consiliul Judetean Alba prin Serviciul de administrare drumuri judetene. 

Art.5.  Se scutesc de la plata tarifelor penru transport: 

- unitatile Ministerului Apararii Nationale; 

- unitatile de asistenta  sociala si educatie (scoli, crese, gradinite, camine de 

batrani, etc.) 

- unitati de cult (biserici, manastiri) 

Art.6  Unitatile de transport care au  in dotare mijloace de transport care  

depasesc tonajele pe osie si/sau gabaritele limite prevazute de lege, au obligatia de a anunta 

Consiliul Judetean Alba - administratorul drumurilor judetene, pentru luarea acestora in evidenta 

in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari. 

Art.7 (1) Utilizatorii drumurilor judetene care nu se conformeaza prevederilor prezentei  

hotarari si vor trimite in trafic mijloace de transport care depasesc limitele  maxime de greutate si 

gabarit admise de prevederile legale  fara sa plateasca tarifele sepciale de transport si vor fi  

gasiti in urma controalelor efectuate de administratorul drumurilor judetene impreuna cu  politia 

rutiera  vor fi sanctionati contraventional conform prevederilor O.G. nr.43/1997 privind  regimul 

drumurilor, republicata, Legii nr.413/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.79/2001 

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 

si O.G. nr.2/2001 privind regimul contraventiilor. 

(2) Delegatul administratorului drumurilor judetene va intocmi si elibera avizul prealabil  

sau autorizatia speciala de  transport prin aplicarea traifelor la cursul leu/EURO din  ziua 

respectiva si va intocmi proces verbal de contraventie in urma controlului in trafic, pe baza 

documenatelor ce insotesc transportul. 

(3) Refuzul transportatorilor de a se supune cantaririi autovehiculelor aflate in trafic se  

sanctioneaza conform  O.G.nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, si a Legii 

nr.413/2002 



(4)Modul de calcul se va face conform Ordinului ministrului lucrarilor publice,  

transporturilor si locuintei pentru aprobarea  tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor 

nationale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule inmatriculate in Romania si alte state, 

care depasesc masa totala admisa, masa maxima admisa  pe osie si/sau dimensiunile maxime de 

gabarit admise in ciculatie pe drumurile nationale din Romania nr.827/3 iunie 2003, anexa nr.1 

pentru autovehiculele inmatriculate in Romania si anexa nr.2 pentru autovehiculele inmatriculate 

in alte state, la cursul leu /EURO din ziua respectiva. 

Art.8.  Prezenta hotarare  intra in vigoare in termen de 15 zile de la publicare in  

Monitorul Oficial al Judetului  Alba. 

 Art.9  Directia Tehnica si Directia de Dezvoltare si Bugete vor duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari. 

 Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Judetului Alba si se comunica: 

- Prefecturii Judetului Alba; 

- Directiei Tehnice; 

- Directiei de Dezvoltare si Buget; 

- S.C. DPL Alba S.A. 

 

 
            PRESEDINTE, 

             Ion Dumitrel 

 

                                                                                     

Contrasemnează, 

                   SECRETAR GENERAL, 

             Mariana Hurbean 
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