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CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,  
în vederea susținerii activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate  

sau înregistrate în România sau în alte state și care fac obiectul verificărilor  
masei și gabaritului de către administratorul drumurilor județene 

 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna iulie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind încheierea 

Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 
Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea susținerii activității de identificare, a 
vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state și care fac 
obiectul verificărilor masei și gabaritului de către administratorul drumurilor județene; 

 Având în vedere prevederile: 
             - art. 173 alin. 1 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 - art. 1 alin. 5 și art. 128 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
            - O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 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; 
 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, cu modificările şi completările ulterioare 
adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 

 
            Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea susținerii 
activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate în România sau 
în alte state și care fac obiectul verificărilor masei și gabaritului de către administratorul 
drumurilor județene conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 3. Protocolul de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 
Inspectoratul de Poliție Județean Alba, care face obiectul prezentei hotărâri, va intra în vigoare 
după semnarea de către reprezentanții legali ai ambelor părți. 

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, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției 
gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 
                                                   Avizat pentru legalitate 

           PREŞEDINTE,                                SECRETAR GENERAL, 
                              Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 149 
Alba Iulia, 20 iulie 2020 
 

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 

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  



Anexa la Proiectul de hotărâre a 
 Consiliului Județean Alba nr. 149/20 iulie  2020 

 
 

        ROMÂNIA                                                                                    ROMÂNIA 
    JUDEŢUL ALBA                                                                         JUDEȚUL ALBA      
Consiliul Judeţean Alba                                                 Inspectoratul de Poliție Județean Alba 
Nr.______din_________      Nr. _______din_________   
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 
         Președintele Consiliului Județean Alba desemnează prin dispoziție, funcţionari cu studii 
tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în  calitate de agenţi 
constatatori, pentru identificarea, verificarea vehiculelor rutiere de transport înmatriculate sau 
înregistrate în Romania sau în alte state, constatarea şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale 
pentru vehiculele care circulă pe drumurile județene din domeniul public al Judeţului Alba şi 
administrate de Consiliul Județean Alba.    
         Pentru ca verificările transportatorilor privind respectarea prevederilor O.G. 43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare  de către 
reprezentanții Consiliului Județean Alba să fie posibile, este necesară oprirea vehiculelor pe 
drumurile de interes județean, de către personalul din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean 
Alba, care are drept de oprire și mobilizare a vehiculelor rutiere, iar acest obiect de activitate 
vizează consolidarea unui parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, între autorităţile publice 
şi unităţile de poliţie, în baza art. 2 și 3 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 173 
alin. 1 lit. e și art. 173 alin. 7 lit. c din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Temei legal: Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. ..... din .... iulie 2020 privind 
aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul 
Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea susținerii activității de 
identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state și 
care fac obiectul verificărilor masei și gabaritului de către administratorul drumurilor județene. 

  
         UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 
Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin domnul Ion 
DUMITREL – preşedinte, în calitate de partener, 
     pe de o parte,  
         și 
         Inspectoratul de Poliție Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Piaţa Ion 
I.C. Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul comisar șef de 
poliție Florin Constantin DOGARU – împuternicit șef al inspectoratului, în calitate de 
partener pe de altă parte, 
 
          au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare: 
  
  Art. 1.  Obiectul Protocolului de colaborare 
 (1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie organizarea acțiunilor pe drumurile 
judeţene pe care urmează să se efectueze oprirea și mobilizarea în trafic de către personalul din 
cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a vehiculelor rutiere, care vor face obiectul 
verificărilor masei și gabaritului de către reprezentanții Consiliului Județean Alba.  
        (2) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în 
vederea îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt 
definite în prezentul Protocol de colaborare. 
 
 Art. 2.   Scopul Protocolului de colaborare 
         Prezentul Protocol de colaborare are ca scop protejarea infrastructurii rutiere din 
domeniul public al judeţului Alba aparținătoare drumurilor județene din judeţul Alba și care este 
administrată de Consiliul Județean Alba. 



 Art. 3  -  Durata Protocolului de colaborare 
         Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către reprezentanții 
legali ai ambelor părți și expiră la data de 31 iulie 2022. 
 
 Art. 4. Responsabilitățile părților 
 (1) UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba  
  va asigura prin reprezentanții desemnați, resursele necesare la organizarea acțiunilor pe 
drumurile judeţene pe care se va efectua verificarea masei și gabaritului la vehiculele rutiere de 
transport tonaj din interiorul rețelei de drumuri județene administrată de Consiliul Județean Alba; 
  acțiunile privind verificarea masei maxime admise pe drumurile județene vor fi 
planificate de către UAT - Judeţul Alba după consultarea prealabilă a Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Alba - Serviciul Rutier, urmând ca inspectoratul de poliție să planifice efectivele de 
poliție care vor participa la desfășurarea activităților pe această linie; 
  consultarea Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul Rutier trebuie efectuată 
cu cel puțin 7 zile înainte de desfășurarea acțiunilor privind verificarea masei maxime admise; 
  în cazul în care o acțiune nu poate fi efectuată în ziua propusă de reprezentanții UAT - 
Județul Alba, se va stabili de comun acord cu Inspectoratul de Poliție Județean Alba - Serviciul 
Rutier o altă dată ulterioară ce va fi avută în vedere cu prioritate în planificarea activităților 
fiecărei părți.  
 (2) Inspectoratul de Poliție Județean Alba  
  va avea întreaga responsabilitate cu privire la dreptul de oprire și imobilizare a 
vehiculelor rutiere în interiorul rețelei de drumuri județene, ce vor face obiectul verificărilor 
masei și gabaritului de către reprezentanții Consiliului Județean Alba; 
  repunerea în circulație a vehiculelor de tonaj care au făcut obiectul verificărilor 
agentului constatator al Consiliului Județean Alba;   
  dirijarea prin deplasare a vehiculelor de tonaj ce vor fi supuse verificării, până la cea 
mai apropiată zonă (loc) indicată de către reprezentanții Consiliului Județean Alba, care permite 
efectuarea verificărilor în condiții legale;  
  polițistul rutier procedează la legitimarea conducătorului auto și solicită prezentarea  
documentelor prevăzute de lege ce vor face obiectul verificărilor masei și gabaritului de către 
reprezentanții Consiliului Județean Alba; 
  în funcție de situație, polițistul rutier acordă asistență agentului constatator din cadrul 
Consiliului Județean Alba la metodele de verificare a vehiculelor de tonaj. 
 
 Art. 5.  Conflictul de interese 
          Părţile se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi 
vor trebui să informeze partenerul imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce 
la apariţia unui asemenea conflict de interese. 
 
 Art. 6. Amendarea Protocolului de colaborare 
 (1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un 
amendament care trebuie acceptat de cealaltă parte.  
 (2) Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile 
înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor 
foarte bine justificate. 
 
 Art. 7. Răspunderea părților 
 (1) Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute 
întocmai și cu bună credință. 
 (2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 
Protocol de colaborare. 
 
 Art. 8. Comunicări 
 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Protocol de 
colaborare, se transmite în scris. 
 (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în 
momentul primirii. 



 (3) Comunicările se pot face prin poștă civilă, poștă militară, fax sau email, la adresele și 
numerele de fax oficiale. 
 
 Art. 9. Forța majoră 
 Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face 
imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de 
răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 
 
 Încheiat la Alba Iulia în 2 (două) exemplare originale în limba română. 
 
 
          UAT - Judeţul Alba prin                                  Inspectoratul de Poliție Județean Alba 
          Consiliul Județean Alba                        
 
                                                                                     ȘEFUL INSPECTORATULUI 
                   Președinte                                                             Comisar-șef de poliție   

 Ion DUMITREL                                                  Florin Constantin DOGARU                                  
                                                  
   
                Vicepreşedinte,  
      Marius Nicolae HAŢEGAN 
 
                                                                                      ȘEFUL SERVICIULUI RUTIER 
              Director executiv,                                                     Comisar-șef de poliție 
         Marian Florin AITAI                                                 Dorin Vasile DAVIDAȘ 
 
                
                Director executiv                                                                Vizat, 
                  Ioan BODEA                                                          Consilier juridic        
  
    
  
                    Vizat,   
                  C.F.P.P.    
                                                                                         ȘEFUL BIROULUI JURIDIC 
                                                                              Comisar de poliție 
                                                                                             Ioana MUNTEAN 
                       Vizat, 
                Consilier juridic  
                       
 
 
 
                     Întocmit,  
              Pohonțu Sebastian             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 16294/20 iulie 2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre  privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,  
în vederea susținerii activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau 

înregistrate în Romania sau în alte state și care fac obiectul verificărilor masei și gabaritului 
de către administratorul drumurilor județene 

 
 
 

I. Expunere de motive 
Pentru ca verificările transportatorilor privind respectarea prevederilor O.G. 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicată, de către reprezentanții Consiliului Județean Alba să fie 
posibile, este necesară oprirea vehiculelor pe drumurile de interes județean, de către personalul 
din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, care are drept de oprire și mobilizare a 
vehiculelor rutiere, iar acest obiect de activitate vizează consolidarea unui parteneriat, bazat pe 
încredere şi transparenţă, între autorităţile publice şi unităţile de poliţie. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 

            Proiectul de act administrativ inițiat vizează încheierea unui Protocol de colaborare între 
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în 
vederea susținerii activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate 
în Romania sau în alte state și care fac obiectul verificărilor masei și gabaritului de către 
administratorul drumurilor județene. 

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. 

Consiliul Judeţean Alba este administratorul drumurilor județene din Județul Alba. 
Adminstrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, 
reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor. 

Protejarea infrastructurii rutiere administrată de Consiliul județean Alba, de traficul 
agabaritic presupune verificarea în trafic a maselor şi dimensiunilor maxime admise în circulaţie 
pentru autovehiculele rutiere care circulă pe drumurile județene. Pentru ca aceste verificări să fie 
posibile, este necesară oprirea vehiculelor pe drumurile respective, de către personalul din cadrul 
Inspectoratului de Poliție Județean Alba, care are drept de oprire și mobilizare a vehiculelor 
rutiere. 
        Încheierea acestui Protocol de colaborare între Consiliul Judeţean Alba și Inspectoratul 
de Poliție Județean Alba va permite desfășurarea în bune condiții a activităților de identificare a 
autovehiculele rutiere care circulă cu depăşirea maselor şi/sau a dimensiunilor maxime admise. 
 

III. Reglementări anterioare 
Protocol de colaborare înregistrat la Consiliul Județean Alba cu nr. 16217/29.07.2019 și 

la Inspectoratul de Poliție Județean Alba cu nr. 15718/29.07.2019, aprobat în baza Hotărârii 
Consiliului Județean Alba nr. 165 din 25 iulie 2019.  

 
 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu 
modificările şi completările ulterioare;  



 - art. 1 alin. 5 și art. 128 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
            - O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 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; 
 
 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
Modelul Anexă - Protocol de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba a fost trimis de către Consiliul Județean 
Alba prin Direcția juridică și administrație publică spre consultare în format electronic și la 
Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea vizualizării, completării și/sau modificării, 
acceptării formei finale.  

 
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 
 
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 
 
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 O.U.G. 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.  149  din 20 iulie 2020. 

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. 16295/20 iulie 2020 
 

 
 

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 încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,  
în vederea susținerii activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate  

sau înregistrate în România sau în alte state și care fac obiectul verificărilor  
masei și gabaritului de către administratorul drumurilor județene 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data, de 24 iulie 2020 pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „extraordinară” 
estimată a avea loc în data de 30 iulie 2020. 
 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 149/20 iulie 2020 şi are ataşat referatul de 
aprobare a proiectului de hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare între UAT - 
Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea 
susținerii activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate în 
România sau în alte state și care fac obiectul verificărilor masei și gabaritului de către 
administratorul drumurilor județene Cu deosebită consideraţiune, 
  
 
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT 

- Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în 
vederea susținerii activității de identificare, a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau 

înregistrate în Romania sau în alte state și care fac obiectul verificărilor masei și 
gabaritului de către administratorul drumurilor județene  

 
Conform prevederilor art. 41, alin (1) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare ”Este interzisă circulaţia pe drumurile 
publice a vehiculelor rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, cu 
depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor 
maxime admise în circulaţie …”. Conform alin. (2) ”Prin excepţie de la prevederile alin. (1), 
circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România 
sau în alte state, cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau 
a dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, se poate efectua numai în baza 
autorizaţiei speciale de transport, denumită în continuare AST, eliberată în prealabil, fără 
discriminare, în condiţiile stabilite prin norme privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei 
vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni care depăşesc limitele maxime admise, aprobate 
prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice şi al ministrului afacerilor interne”. 

Conform art. 60, alin. (1) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, controlul privind respectarea prevederilor prezentei 
ordonanţe se efectuează de către personalul cu atribuţii de control pe reţeaua de drumuri publice. 
        Președintele Consiliului Județean Alba desemnează prin Dispoziție, funcţionari din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în  calitate de agenţi constatatori, pentru 
identificarea, verificarea vehiculelor rutiere de transport înmatriculate sau înregistrate în 
Romania sau în alte state, constatarea şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru  
vehiculele care circulă pe drumurile județene din domeniul public al judeţului Alba şi 
administrate de Consiliul Județean Alba.  
         Personalul desemnat mai sus verifică respectarea legislației în ceea ce privește încadrarea 
vehiculelor rutiere în limitele prevăzute în Anexele 2 și 3 din O.G. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și limitele stabilite 
prin restricțiile impuse de Consiliul județean Alba în calitate de administrator al drumurilor 
județene.  
         Verificarea vehiculelor rutiere de transport înmatriculate sau înregistrate în Romania sau 
în alte state care circulă pe drumurile județene administrate de Consiliul Județean Alba, se 
efectuează pentru transporturile cu încărcătură indivizibilă, divizibilă dar și pentru vehiculele 
fără încărcătură ce ar putea depăși masa totală maximă admisă și/sau masele maxime admise pe 
axe și/sau dimensiunile maxime admise de gabarit din construcția proprie a acestora. 
          Pentru ca aceste verificări ale transportatorilor privind respectarea prevederilor O.G. 
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare de 
către reprezentanții Consiliului Județean Alba, să fie posibilă, este necesară oprirea vehiculelor 
pe drumurile de interes județean, de către personalul din cadrul Inspectoratului de Poliție 
Județean Alba, care are drept de oprire și mobilizare a vehiculelor rutiere. 
          Activitățile de bază din cadrul Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 
Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba în vederea identificării, opririi 
și mobilizării în trafic a vehiculelor de tonaj înmatriculate sau înregistrate în Romania sau în alte 
state care fac obiectul verificărilor masei si gabaritului de către administratorul drumurilor 
județene în conformitate cu O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare se vor canaliza pe:  

 



 stabilirea în prealabil a unui plan comun de acțiune pe drumul/drumurile judeţene pe care 
urmează să se efectueze verificarea vehiculelor; 

 asigurarea personalului din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba care are drept 
de oprire și mobilizare a vehiculelor rutiere pentru acțiuni de verificare pe drumul 
județean prestabilit. 

 asigurarea personalului din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba care are drept 
de oprire și mobilizare a vehiculelor rutiere de transport, pentru acțiuni de verificare 
inopinante ale Consiliului Județean Alba. 

 oprirea și mobilizarea în trafic de către personalul din cadrul Inspectoratului de Poliție 
Județean Alba care are drept de oprire și mobilizare a vehiculelor rutiere,  ce vor face 
obiectul verificărilor masei și gabaritului de către reprezentanții Consiliului Județean 
Alba; 

 identificarea vizuală a vehiculelor de tonaj aflate în trafic sau oprite, de către 
reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Alba și reprezentanții Consiliului 
Județean Alba; 

 oprirea și mobilizarea vehiculelor rutiere de către personalul din cadrul Inspectoratului de 
Poliție Județean Alba care are drept de oprire și mobilizare, numai în interiorul rețelei de 
drumuri județene administrate de Consiliul Județean Alba în cazul în care obiectul îl face  
verificarea masei și gabaritului de către reprezentanții Consiliului Județean Alba;  

 solicitarea documentelor de către organele de poliție conducătorilor auto, care efectuează 
transporturi cu vehicule de tonaj și înmânarea documentelor agentului constatator din 
cadrul Consiliului Județean Alba;  

 asistarea de către organele de poliție, a agentului constatator din cadrul Consiliului 
Județean Alba la metodele de verificare a vehiculelor de tonaj; 

 dirijarea si repunerea în circulație de către organele de poliție, a vehiculelor care au făcut 
obiectul verificărilor agentului constatator al Consiliului Județean Alba și/sau a organelor 
de poliție din cadrul I.P.J.;   

 deplasare prin semnalele organelor de poliție a vehiculelor de tonaj până la cea mai 
apropiată zonă (loc) indicată de către reprezentanții Consiliului Județean Alba, care va 
permite efectuarea verificărilor în condiții legale;  

  
          Asocierea reprezintă ansamblul acţiunilor pe care le realizează administraţia judeţului cu 
un scop definit, legat de interesele de dezvoltare ale comunităţii pe care acestea o reprezintă, prin 
interacţiune cu persoane fizice sau juridice, principiul de identificare şi realizare a unei astfel de 
asocieri fiind interesul comun, imediat sau de perspectivă mai îndelungată. 
         Având în vedere Referatul de aprobare al inițiatorului  nr.16294 /20 iulie 2020 și a notei   
Secretarului general nr. 16295 din 20 iulie 2020, precum și prevederile art. 173 alin. 1 lit. e din 
Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, ”consiliul judeţean are atribuţii 
privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern”, prevederile art.173 alin.(1) lit.c), 
art. 182 alin. (1), art. 286 alin. (3), art. 289 alin. (4), art. 294 alin.(2), alin. (5) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, constatăm că sunt îndeplinite 
condițiile legale pentru ca Proiectul de Hotărâre   privind aprobarea încheierii Protocolului 
de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de 
Poliție Județean Alba, în vederea susținerii activității de identificare, a vehiculelor de tonaj 
înmatriculate sau înregistrate în Romania sau în alte state și care fac obiectul verificărilor 
masei și gabaritului de către administratorul drumurilor județene, protocol conform 
Anexei, să fie supus analizei și dezbaterii în ședința ordinară a Consiliului Județean Alba. 
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