
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

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 întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 24 octombrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - 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;  

- 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; 

- raportul de specialitate nr. 23114/23 octombrie 2019 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- 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; 

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

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

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; 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



- 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. 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 225 

Alba Iulia, 24 octombrie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g 

şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 31 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0  

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 225/24 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; 


