
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație  

cu excepția riveranilor,  pe unele sectoare ale drumurilor județene:  

DJ 107B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi –  

Roșia de Secaș - Limită Județul Sibiu;  

DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi –  

Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei –  

Sântămărie - Cetatea de Baltă -Limită Județul Mureș;  

DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș 

   

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2019;  

Luând în dezbatere: 

          - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții 

temporare parțiale de circulație cu excepția riveranilor, pe unele sectoare ale drumurilor 

județene: DJ 107B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș - 

Limită Județul Sibiu; DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - 

Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 

Baltă - Limită Județul Mureș; DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș; 

-  adresa nr. 2309/30 septembrie 2019 a Primăriei Roșia de Secaș, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 21022 din 01.10.2019; 

          - solicitarea Alba nr. 22381/DGP/IX/H.2/15 octombrie 2019 a Consiliului Județean,  

adresată Inspectoratului de Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba; 

          - avizul nr. 62744/240 din 23 octombrie 2019 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - 

Serviciul Poliției Rutiere Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 23097 

din 23 octombrie 2019;            

 Având în vedere prevederile: 

             - art. 173 alin. 1 lit. b și lit. e, alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 - O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2; 

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- STAS SR 1848 - Semnalizare rutieră; 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

            Art. 1. Se aprobă instituirea de restricții temporare parțiale de circulație de 7,5 To cu 

excepția riveranilor, pe sectoarele de drumuri județene:  

            DJ 107B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș - 

Limită Județul Sibiu;  

 DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - 

Cergău Mare - Veza - Blaj - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 

Baltă - Limită Județul Mureș;  

 DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș 

prevăzute în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

 



 

  Art. 2.  Pot circula fără restricții pe sectoarele  drumurilor județene: 

         DJ 107B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș - 

Limită Județul Sibiu, de la km 17+800 (intersecție cu DJ107 extravilan Roșia de Secaș) și până 

la km 22+000 (limită Județul Sibiu); 

         DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - 

Cergău Mare - Veza - Blaj - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - 

Limită Județul Mureș (intersecție cu DJ 107B Roșia de Secaș) și până la km 50+000 Blaj; 

      DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș, de la km 0+000 (intersecție DJ106I 

Șpring) și până la km 16+300 (intersecție cu DJ 107B Roșia de Secaș),  

următoarele categorii de vehicule:  

        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 Romăna 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  dezăpezire asupra drumului; 

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

        j.) vehicule cu punct de încărcare/descărcare la persoanele fizice și/sau juridice de pe 

razele administrativ teritoriale cu acces la drumurile județene supuse protecției, dar justificate 

numai pe baza avizelor de însoțire a mărfii din care sa reiese în clar că punctul de 

încărcare/descărcare este situat pe sectorul restricționat. 

        k.) vehicule fără încărcătură dar care depășesc 7,5 To masa proprie și/sau gabarit din 

construcție sunt considerate riverane numai acele vehicule pe baza documentelor conforme cu 

legislația în vigoare, din care să reiese că vehiculele aparțin persoanelor fizice și/sau juridice ce 

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

restricțiilor si unde în document este indicat în clar sediul social în cazul persoanelor juridice și 

domiciliul în cazul persoanelor fizice corespunzatoare identității fiecărui vehicul în parte.  

       l.) vehicule care prestează lucrări de întreținere pentru Consiliul Județean Alba la rețeaua 

de drumuri județene.  

            Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului și Arhitectul șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

           Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Ministerului Transporturilor, Inspectoratului de Poliție 

Județean Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și administraţie 

publică, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                                    Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                         SECRETAR GENERAL, 

                                Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 214 

Alba Iulia, 23 octombrie 2019 

http://www.cjalba.ro/


Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ:  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 214/23 octombrie 2019 

 

Sectoare de drumuri  județene asupra cărora se instituie 

restricții temporare, parțiale de circulație cu excepția riveranilor  

 

1.  DJ 107B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș 

- Limită Județul Sibiu;  

- de la km 17+800 (intersecție cu DJ107 extravilan Roșia de Secaș) și până la km 

22+000 (limită județul Sibiu); 

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

perioada 25.10.2019 până în perioada 25.10.2020 cu excepția riveranilor; 

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

rotundă indicativ C18 cu semnificatia Accesul interzis vehiculelor avand masa mai mare de 7,5 

to însoțit de indicatorul rutier adițional de formă patrată indicativ P18 de specificație CU 

EXCEPȚIA RIVERANILOR. 

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

drumul județean DJ 107B: de la km 17+800 la km 22+000 pe distanța de 4+200 km între 

intersecție cu DJ107 extravilan Roșia de Secaș  și  limită județul Sibiu, vor fi aduse la cunoștință 

prin publicarea pe site-ul www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, și se vor comunica 

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

Transporturilor.  

2. DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - 

Cergău Mare - Veza - Blaj - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 

Baltă - Limită Județul Mureș;  

- de la km 31+000 (intersecție cu DJ 107B Roșia de Secaș) și până la km 50+000 

Blaj; 

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

perioada 25.10.2019 până în perioada 25.10.2020 cu excepția riveranilor; 

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

rotundă indicativ C18 cu semnificatia Accesul interzis vehiculelor avand masa mai mare de 7,5 

to însoțit de indicatorul rutier adițional de formă patrată indicativ P18 de specificație CU 

EXCEPȚIA RIVERANILOR. 

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

drumul județean DJ 107: de la km 31+000 la km 50+000 pe distanța de 19+000 km între 

intersecție cu cu DJ 107B Roșia de Secaș  și  Blaj, vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe 

site-ul www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, și se vor comunica Inspectoratului de Poliție 

Județean Alba- Serviciul Poliției Rutiere Alba, Ministerului Transporturilor.  

3. DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș 

- de la km 0+000 (intersecție DJ106I Șpring) și până la km 16+300 (intersecție cu DJ 

107B Roșia de Secaș).  

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

perioada 25.10.2019 până în perioada 25.10.2020 cu excepția riveranilor; 

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

rotundă indicativ C18 cu semnificatia Accesul interzis vehiculelor avand masa mai mare de 7,5 

to însoțit de indicatorul rutier adițional de formă patrată indicativ P18 de specificație CU 

EXCEPȚIA RIVERANILOR. 

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

drumul județean DJ 106L: de la km 0+000 la km 16+300 pe distanța de 16+300 km între 

intersecție cu cu DJ 106I Șpring  și  intersecție cu DJ107B Roșia de Secaș, vor fi aduse la 

cunoștință prin publicarea pe site-ul www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, și se vor 

comunica Inspectoratului de Poliție Județean Alba- Serviciul Poliției Rutiere Alba, Ministerului 

Transporturilor.  

    Alternativele de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să respecte restricțiile 

propuse, pot fi: 

 traseul drumului național  DN1(Alba Iulia) - DN7(Sebeș) - DN7 (limită județul Sibiu); 

 traseul drumului național  DN1(Alba Iulia) - DN7(Sebeș) - A1 (limită județul Sibiu); 

 traseul drumului național DN1(Alba Iulia) - DN14B - Blaj  - Limită județ Sibiu; 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 23102/23 octombrie 2019 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de 

circulație cu excepția riveranilor,  pe unele sectoare ale drumurilor județene:  

DJ 107B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi –  

Roșia de Secaș - Limită Județul Sibiu;  

DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi –  

Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei –  

Sântămărie - Cetatea de Baltă -Limită Județul Mureș;  

DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș 

 

I. Expunere de motive 

           Adminstrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, 

reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor.  

           Conform prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, drumurile publice sunt drumuri de utilitate publică și/sau 

de interes public destinate circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii cerintelor generale 

de transport, ale economiei, ale populației și de apărare a țării. Drumurile publice sunt 

proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum și din alte surse legal 

constituite. Drumurile trebuie să fie semnalizate şi menţinute în stare tehnică corespunzătoare 

desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către administratorul drumului, art. 40 alin. 1 - 

din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările 

ulterioare.  

      Potrivit prevederilor art. 44 alin. 2 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, pentru protecţia unor sectoare de drumuri, 

administratorul acestora poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate corespunzător, privind 

categoriile de transport, viteză, perioadele şi intervalele orare, masele şi/sau dimensiunile 

maxime admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, în conformitate cu prevederile 

stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor sau al ministrului dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice, după caz, şi al ministrului afacerilor interne, cu informarea prealabilă, 

inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliţiei rutiere şi 

a utilizatorilor. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
           Proiectul de act administrativ inițiat vizează instituirea de restrcții temporare parțiale de 

circulație pe unele sectoare ale drumurilor județene cum ar fi: 

 DJ 107B: DN 1 – Sântimbru – Galtiu – Coșlariu – Mihalț – Colibi – Roșia de Secaș – 

Limită județ Sibiu, de la km 17+800 (intersecție cu DJ107 extravilan Roșia de Secaș) și 

până la km 22+000 (limită județul Sibiu); 

 DJ 107: Alba Iulia (DN1) – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – Colibi – Secășel – 

Cergău Mare – Veza – Blaj – Lunca Târnavei – Șona – Jidvei –Sântămărie – Cetatea de 

Baltă – Limită județ Mureș, de la km 31+000 (intersecție cu DJ 107B Roșia de Secaș) și 

până la km 50+000 Blaj; 

 DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș, de la km 0+000 (intersecție DJ106I Șpring) 

și până la km 16+300 (intersecție cu DJ 107B Roșia de Secaș).  

           Prin adresa Primăriei Roșia de Secaș nr. 2309/30.09.2019 înregistrată la Consiliul 

Județean Alba sub nr. 21022 din 01.10.2019, aceasta ne comunică și sesizările primarilor din 

comunele Berghin și Ohaba cu privire la  degradările  aduse drumurilor județene DJ 107 și 

DJ107B  de către vehiculele de tonaj care tranzitează aceste segmente de drum pentru lucrările 

care se execută în județul Sibiu - comuna Păuca.  



           Conform art. 60, alin. (1) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, controlul vehiculelor rutiere de tonaj se realizeză de către 

personalul împuternicit din partea administratorului drumurilor județene.  

           Pentru respectarea limitelor prevăzute în Anexele 2 și 3 din O.G. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, personalul împuternicit din 

partea Consiliului Județean Alba realizează verificarea vehiculelor de tonaj, cu instalațiile 

portabile de cântărire din dotarea Consiliului Județean Alba.  

         Aceste instalații sunt utilizate în domenii de interes public, conform Ordinului  nr.291 din 

23 noiembrie 2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 059-05 ,,Instalații 

portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere", iar pentru o utilizare corectă 

din punct de vedere legislativ în determinarea sarcinilor vehiculelor rutiere, este necesară 

asigurarea unor locuri special amenajate din zona drumurilor.  

         Zonele pe care se amplasează instalațiile portabile de cântărire trebuie să fie stabile, 

structura care susţine sarcina trebuie să fie construită din beton sau dintr-un material cu 

durabilitate echivalentă şi să aibă o fundaţie corespunzătoare. 

         Având în vedere că în zonele respective nu există astfel de locuri special amenajate de 

verificare, iar vehiculele de tonaj care suspun drumurile unui trafic greu sunt în tranzit către 

județul Sibiu și nu au destinație finală de descărcare pe aceste segmente de drum, distrugând 

totodată infrastructura rutieră aparținătoare DJ 107 - DJ107B - DJ106L, considerăm necesară 

instituirea urgentă a restricțiilor temporare parțiale de circulație prin limitarea masei totale la 7,5 

To cu excepția riveranilor. Pentru buna desfășurare a activităților economice și serviciilor în 

aceste zone și pentru a nu se îngrădi circulația vehiculelor ce au încărcare și descărcare la 

persoanele fizice și juridice ce își desfășoară activitățile pe razele administrativ teritoriale cu 

acces la drumul județean DJ107 - DJ107B - DJ106L supuse protecției, pe aceste sectoare de 

drum județean accesul nu va fi restricționat riveranilor.  

 

III. Reglementări anterioare 

Nu există 

 

 IV. Baza legală 

             - art. 173 alin. 1 lit. b și lit. e, alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 - H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 

 - H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - art. 40 alin. 1 și art. 44 alin. 2 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

            - O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

           - STAS SR 1848 - Semnalizare rutieră.  
 

 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

avizul nr. 62744/240 din 23 octombrie 2019 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - 

Serviciul Poliției Rutiere Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 23097 

din 23 octombrie 2019 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Prin instituirea restricțiilor de circulație asupra drumurilor județene DJ107B - DJ107 -

DJ106L, la 7,5 To cu excepția riveranilor, se va proteja infrastructura rutieră actuală pentru o 

bună circulație în condiții de siguranță, a  persoanelor fizice  și juridice din zonă. Protejarea 

drumurilor județene din zonă față de frecvența traficului de tonaj aflat în tranzit, urmărește 



menținerea drumurilor în stare de viabilitate corespunzătoare. Menținerea infrastructurii rutiere 

în stare corespunzătoare duce la îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor și 

agenților economici înregistrați în razele administrativ teritoriale prin care trec segmentele 

drumurilor DJ107B - DJ107 -DJ106L.   

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Instituirea restricțiilor de circulație asupra drumurilor județene DJ107B - DJ107 -DJ106L 

la 7,5 To cu excepția riveranilor prin combaterea frecvenței traficului de tonaj aflat în tranzit 

conduce la: 

- diminuarea costurilor asupra întreținerii infrastructurii rutiere;  

- asigurarea siguranței circulației rutiere și reducerea cheltuielilor de întreținere a 

parcurilor auto. 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Solicitarea Consiliului Județean Alba nr.22381/DGP/IX/H.2/15.10.2019 către 

Inspectoratul de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba pentru obținerea avizului 

necesar,  în scopul inițierii proiectului de hotărâre de restricționare a circulației privind tranzitul 

de tonaj. 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

            Perioada de aplicare a restricțiilor de circulație temporare și parțiale va fi de 1(un) an de 

zile de la data intrării în vigoare a hotărârii consiliului județean.   

           Sectoarele de drum județean supuse pentru restricție prin limitarea traficului de tonaj la 

maxim 7,5 to cu excepția riveranilor, vor fi semnalizate conform art. 40 alin. (1) din Ordonanța 

de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și  STAS SR 1848 - Semnalizare 

rutieră, cu următoarele tipuri de indicatoare rutiere: indicator de formă rotundă indicativ C18 cu 

semnificația Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de 7,5 To, însoțit de indicatorul 

de formă pătrată indicativ P18 prin specificația CU EXCEPȚIA RIVERANILOR. 

            Informarea utilizatorilor privind restricțiile temporare, parțiale de circulație de pe 

sectoarele drumurilor județene, vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe site-ul 

www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, și se vor comunica Inspectoratului de Poliție 

Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba, Ministerului Transporturilor. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii,în conformitate cu prevederile art. 240 alin.(2) din Ordonanața de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care dispun că aprecierea necesității și 

oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, 

propunem iniţierea  proiectului de hotărâre înregistrat cu nr. 214  din 23 octombrie 2019. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

  La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 PREŞEDINTE, 

  ION DUMITREL 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 23104/23 octombrie 2019 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI   

Domnului director executiv Ioan BODEA 

 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 

în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație  

cu excepția riveranilor,  pe unele sectoare ale drumurilor județene:  

DJ 107B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi –  

Roșia de Secaș - Limită Județul Sibiu;  

DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi –  

Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei –  

Sântămărie - Cetatea de Baltă -Limită Județul Mureș;  

DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 23 octombrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

care va avea loc în data de 24 octombrie 2019. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 214/23 octombrie 2019 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții 

temporare parțiale de circulație cu excepția riveranilor, pe unele sectoare ale drumurilor 

județene: DJ 107B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș - 

Limită Județul Sibiu; DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - 

Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 

Baltă - Limită Județul Mureș; DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș; 

-  adresa nr. 2309/30 septembrie 2019 a Primăriei Roșia de Secaș, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 21022 din 01.10.2019; 

          - solicitarea Alba nr. 22381/DGP/IX/H.2/15 octombrie 2019 a Consiliului Județean,  

adresată Inspectoratului de Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba; 

          - avizul nr. 62744/240 din 23 octombrie 2019 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - 

Serviciul Poliției Rutiere Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 23097 

din 23 octombrie 2019;            

Cu deosebită consideraţiune, 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 23114/23 octombrie 2019 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de 

circulație cu excepția riveranilor,  pe unele sectoare ale drumurilor județene:  

DJ 107B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi –  

Roșia de Secaș - Limită Județul Sibiu;  

DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi –  

Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei –  

Sântămărie - Cetatea de Baltă -Limită Județul Mureș;  

DJ 106L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș 

 

            

           Adminstrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, 

reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor.  

           Drumurile publice sunt proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum 

și din alte surse legal constituite. Drumurile trebuie să fie semnalizate şi menţinute în stare 

tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către administratorul 

drumului. 

            Conform art. 44 alin. 2 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu 

modificările și completările ulterioare pentru protecţia unor sectoare de drumuri, administratorul 

acestora poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate corespunzător, privind categoriile de 

transport, viteză, perioadele şi intervalele orare, masele şi/sau dimensiunile maxime admise ale 

vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin 

comun al ministrului transporturilor sau al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice, după caz, şi al ministrului afacerilor interne, cu informarea prealabilă, inclusiv asupra 

variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliţiei rutiere şi a utilizatorilor. 

          Prin adresa Primăriei Roșia de Secaș nr. 2309/30.09.2019 înregistrată la Consiliul Județean 

Alba sub nr. 21022 din 01.10.2019, aceasta ne comunică și sesizările primarilor din comunele 

Berghin și Ohaba cu privire la  degradările  aduse drumurilor județene DJ 107 și DJ107B  de 

către vehiculele de tonaj care tranzitează aceste segmente de drum pentru lucrările care se 

execută în județul Sibiu - comuna Păuca. În urma deplasării în teren, de către reprezentanții 

administratorului drumurilor județene s-a constatat un trafic de tranzit pe sectoarele drumurilor 

județene DJ 107 și DJ107B, trafic datorat transportului cu produse de balastieră și/sau carieră de 

către unii  transportatori de tranzit, care circulă spre județul Sibiu în localitatea Păuca.  

           Conform art. 60, alin. (1) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, controlul vehiculelor rutiere de tonaj se realizeză de către 

personalul împuternicit din partea administratorului drumurilor județene.  

           Pentru respectarea limitelor prevăzute în Anexele 2 și 3 din O.G. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, personalul împuternicit din 

partea Consiliului Județean Alba realizează verificarea vehiculelor de tonaj, cu instalațiile 

portabile de cântărire din dotarea Consiliului Județean Alba.  

         Aceste instalații sunt utilizate în domenii de interes public, conform Ordin nr.291 din 23 

noiembrie 2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 059-05 ,,Instalații 

portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere", iar pentru o utilizare corectă 

din punct de vedere legislativ în determinarea sarcinilor vehiculelor rutiere, este necesară 

asigurarea unor locuri special amenajate din zona drumurilor.  

         Zonele pe care se amplasează instalațiile portabile de cântărire trebuie să fie stabile, 

structura care susţine sarcina trebuie să fie construită din beton sau dintr-un material cu 

durabilitate echivalentă şi să aibă o fundaţie corespunzătoare. 

         Având în vedere că în zonele respective nu există astfel de locuri special amenajate de 

verificare, deoarece până la această dată nu au fost înregistrate transporturi de tranzit de tonaj, iar 



vehiculele actuale suspun drumurile unui trafic greu de tranzit către județul Sibiu, neavând 

destinație finală de descărcare pe aceste segmente de drum, distrugând totodată infrastructura 

rutieră aparținătoare DJ 107 - DJ107B - DJ106L, considerăm necesară instituirea urgentă a  

restricțiilor temporare parțiale de circulație prin limitarea masei totale la 7,5 To cu excepția 

riveranilor.  

          Pentru buna desfășurare a activităților economice și serviciilor în aceste zone și pentru a 

nu se îngrădi circulația vehiculelor ce au încărcare și descărcare la persoanele fizice și juridice ce 

își desfășoară activitățile pe razele administrativ teritoriale cu acces la drumul județean DJ107 - 

DJ107B - DJ106L supuse protecției, pe aceste sectoare de drum județean accesul nu va fi 

restricționat riveranilor.  

          Prin adresa înaintată de Consiliul Județean Alba cu nr. 22381/DGP/IX/H.2/15.10.2019,  

Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere s-a solicitat avizul pentru 

limitarea masei totale la 7,5 To cu excepția riveranilor pe sectoarele drumurilor județene DJ107 - 

DJ107B - DJ106L. 

          Ca răspuns la propunerea înaintată de Consiliul Județean Alba s-a emis avizul nr. 

62744/240 din 23 octombrie 2019 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției 

Rutiere Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 23097 din 23 octombrie 

2019           Sectoarele de drum județean supuse pentru restricție prin limitarea traficului de tonaj 

la maxim 7,5 to cu excepția riveranilor, vor fi semnalizate conform art. 40 alin. (1) din 

Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și  STAS SR 1848 - 

Semnalizare rutieră, cu următoarele tipuri de indicatoare rutiere: indicator de formă rotundă 

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

însoțit de indicatorul de formă pătrată indicativ P18 prin specificația CU EXCEPȚIA 

RIVERANILOR. 

           Proiectul de act administrativ inițiat vizează instituirea de restrcții temporare parțiale de 

circulație pe unele sectoare ale drumurilor județene DJ107 - DJ107B - DJ106L conform Anexă 

la proiectul de hotărâre. Alternativele de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să 

respecte restricțiile propuse, pot fi: 

 traseul drumului național  DN1(Alba Iulia) - DN7(Sebeș) - DN7 (limită județul Sibiu); 

 traseul drumului național  DN1(Alba Iulia) - DN7(Sebeș) - A1 (limită județul Sibiu); 

 traseul drumului național DN1(Alba Iulia) - DN14B - Blaj  - Limită județ Sibiu; 

            Informarea utilizatorilor privind restricțiile temporare, parțiale de circulație de pe sectorul 

drumului județean, vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe site-ul www.cjalba.ro al 

Consiliului Județean Alba, și se vor comunica Inspectoratului de Poliție Județean Alba - 

Serviciul Poliției Rutiere Alba, Ministerului Transporturilor. 

          Pot circula fără restricții pe sectoarele drumurilor județene supuse restricțiilor, urmatoarele 

categorii de vehicule: 

       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 Romăna 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  

dezăpezire asupra drumului; 

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

      

 

 



 

       j). vehicule cu punct de încărcare/descărcare la persoanele fizice și/sau juridice de pe razele 

administrativ teritoriale cu acces la drumurile județene supuse protecției, dar justificate numai pe 

baza avizelor de însoțire a mărfii din care sa reiese în clar că punctul de încărcare/ descărcare 

este situat pe sectorul restricționat. 

       k). vehicule fără încărcătură dar care depășesc 7,5 To masa proprie și/sau gabarit din 

construcție sunt considerate riverane numai acele vehicule pe baza documentelor conforme cu 

legislația în vigoare, din care să reiese că vehiculele aparțin persoanelor fizice și/sau juridice ce 

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

restricțiilor si unde în document este indicat în clar sediu social în cazul persoanelor juridice și 

domiciliul în cazul persoanelor fizice corespunzatoare identității fiecărui vehicul în parte.  

       l). vehicule care prestează lucrări de întreținere pentru Consiliul Județean Alba la rețeaua de 

drumuri județene.  

 

 

 

  

          

    

 

         DIRECTOR EXECUTIV,                                      

                    Ioan BODEA       

                                                                                                                Șef serviciu 

                                                                                                                Perța Floare 
 

            Întocmit, Pohonțu Sebastian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


