
ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 47 din 23 februarie 2017 cu 

privire la  aprobarea instituirii de 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 şedință ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 47 

din 23 februarie 2017 cu privire la  aprobarea instituirii de 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 privind completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Alba  nr. 47 din 23 februarie 2017 cu privire la  aprobarea instituirii de 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. 11259 din 19 iunie 2017 al Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 47 din 23 

februarie 2017 cu privire la  aprobarea instituirii de 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) ; 

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 şedinţei 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.  După articolul 1 al  Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 47 din 23 

februarie 2017 cu privire la  aprobarea instituirii de 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) se introduce un articol nou, articolul 1
1
,  cu următorul cuprins: 

„Art. 1
1
.  Prin excepție de la prevederile art. 1 pot circula fără restricții pe sectorul  

drumului județean intersecție DN1 - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Șard  - Gara Șard Ighiu 

(DN74) de la km 2+375 până la km 18+210 următoarele categorii de autovehicule destinate 

transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă mai mare de 7,5 tone: 

a.) cele destinate intervențiilor la avariile drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare care 

aparțin administratorilor acestor rețele; 

b.) cele destinate tractării autovehiculelor avariate, înzăpezite, abandonate sau staționate 

neregulamentar; 

c.) cele destinate pregătirii și examinării candidaților care solicită obținerea permisului de 

conducere; 



 

 

d.)  cele aparținând Companiei Naționale Poșta Română S.A., precum și ale agenților 

economici care fac servicii de expediții și curierat; 

e.) cele aparținând societăților de salubrizare; 

f.) cele aparținând instituțiilor publice (cele aparținând serviciilor de ambulanță, 

protecției civile, poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, Ministerului Apărării Naționale, 

Ministerului Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor, Ministerului Public și unităților 

speciale ale S.R.I. și S.P.P., aflate în misiune, etc); 

g.) cele care transportă pâine și produse de panificație, precum și cele specializate 

(cisterne) care transportă lapte destinat prelucrării către punctele de procesare; 

h.) cele care efectuează intervenții Transgaz și Distrigaz, cele care efectuează intervenții 

de  deszăpezire asupra drumului; 

i.) cele care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase, în condițiile legii; 

j.) vehicule cu puncte de încărcare și descărcare la persoanele fizice și juridice ce își 

desfășoară activitățile pe razele administrativ teritoriale cu acces la drumurile județene supuse 

protecției, dar justificate numai pe baza avizelor de însoțire a mărfii din care să reiese în clar 

punctele de încărcare și descărcare.ˮ 

k.) cele destinate aprovizionării cu materii prime a centrelor de procesare şi desfacerii 

produselor finite ale acestora. 

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

Arhitectul șef 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, Ministerului Transporturilor, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Inspectoratului de Poliţie Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere, Direcției juridice și relații 

publice, Direcției urbanism și amenajarea teritoriului și Direcției gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 220 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 


