
ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea instituirii unei restricții temporare, parțiale,  

de circulație pe un sector al drumului județean DJ 107H:  

Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74) 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea instituirii unei restricții temporare, 

parțiale, de circulație pe un sector al drumului județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - 

Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74); 

    - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea instituirii unei 

restricții temporare, parțiale, de circulație pe un sector al drumului județean DJ 107H: Coşlariu 

Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74); 

   - raportul de specialitate nr. 2761/16 februarie 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

         -  adresa Primăriei Ighiu nr. 1282/8 februarie 2017, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 2568 din 13 februarie 2017; 

         - adresa Primăriei Cricău nr. 406/2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 2580 din 13 februarie 2017; 

         - solicitarea nr. 2572 din 13 februarie 2017 a Consiliului Județean Alba către Inspectoratul 

de Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba; 

         - avizul  nr. 42714 din 15 februarie 2017al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - 

Serviciul Poliției Rutiere Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2755 

din 16 februarie 2017;   

 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului împreună cu  

amendamentul propus în timpul dezbaterii în cadrul ședinței ordinare și de avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

           Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 1 lit. f  și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 12 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

          - art. 41 și art. 44 alin. 2 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 5 alin. 1 și alin. 7 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 3 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006  cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă instituirea unei restricții temporare, parțiale, de circulație pe un sector al 

drumului județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard 

Ighiu (DN 74), prevăzute în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

            Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului și 

Direcția amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 



comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Ministerului 

Transporturilor, Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba, 

Consiliului local al comunei Cricău, Consiliului local al comunei Galda de Jos, Consiliului local 

al comunei Ighiu, Consiliului local al comunei Sîntimbru, Direcției juridică si relații publice, 

Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 47 

Alba Iulia, 23  februarie 2017 



 Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba  nr. 47/23 februarie 2017 

                                                                         

 

 

SECTOR DE DRUM  JUDEȚEAN ASUPRA CĂRUIA  

SE INSTITUIE RESTRICȚIE TEMPORARĂ, PARȚIALĂ, 

 DE CIRCULAȚIE 

 

 

DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74) 

  

de la km 2+375 la km 18+210 pe distanța de 15+835 km  

între intersecția (DN1) Galda de Jos  și  Gara Șard Ighiu (DN74) 

 

Se instituie: 

- restricție temporară de circulație pentru vehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 to în 

perioada 24 februarie 2017 – 24 februarie 2018, cu excepția riveranilor; 

- la capetele sectorului de drum restricționat se vor instala: indicator rutier de formă rotundă 

indicativ C18 cu semnificația Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de 7,5 to 

însoțit de indicatorul rutier adițional de formă pătrată indicativ P18 de specificație CU 

EXCEPȚIA RIVERANILOR; 

- informarea utilizatorilor privind restricțiile temporare, parțiale de circulație de pe drumul 

județean DJ 107H: de la km 2+375 la km 18+210 pe distanța de 15+835 km, între intersecția 

(DN1) Galda de Jos și  Gara Șard Ighiu (DN74), vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe 

site-ul www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, și vor fi comunicate Inspectoratului de 

Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba și  Ministerului Transporturilor; 

- alternative de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate sa respecte restricțiile 

propuse, pot fi: 

 traseul drumului național DN 74 – Alba Iulia – DN 1; 

 DN 74 – Câmpeni – DN 75 – limită judeţul Cluj; 

 

În scopul evitării traficului de tranzit de mare tonaj, cu produse de balastieră/carieră, în 

municipiul Alba Iulia, recomandăm ca şi rute ocolitoare, în funcţie de destinaţie, următorul 

traseu : 

 DN 74 (Şard) – DE912 (intrare de pe DN 74 în dreptul imobilului cu nr. 534 – Biserica 

Creştină după Evanghelie) – DE964 – DN1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


