
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 

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 întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem 
audio/vidoeoconferinţă, în data de 30 iulie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - 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; 
           - referatul 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 România sau în alte state și care fac 
obiectul verificărilor masei și gabaritului de către administratorul drumurilor județene; 
           - raportul de specialitate nr. 16731/27 iulie 2020 al Direcției gestionarea patrimoniului 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 
investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 
specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi avizul favorabil al 
Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

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, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, adoptă următoarea 
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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. 

 
            

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 158 
Alba Iulia, 30 iulie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. f, 
art. 139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 



Anexa la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 158 din 30 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             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 


