
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

     PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea instituirii restricției temporare parțiale de circulație  

de 7,5 To pe drumul  județean administrat de Consiliul Județean Alba, 

 DJ670C: Săsciori (DN67C) - Dumbrava - Câlnic   

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iunie 2021;  

Luând în dezbatere: 

         - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii restricției 

temporare parțiale de circulație de 7,5 To pe drumul județean administrat de Consiliul Județean 

Alba, DJ670C: Săsciori (DN67C) - Dumbrava - Câlnic;  

         - solicitarea nr. 6636/DGP/IX/H.2/ 23 martie 2021 a Consiliului Județean Alba, adresată 

către Inspectoratul de Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba; 

         - avizul nr. 74296/40 din 26 martie 2021 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - 

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

7405/31 martie 2021;            

 Având în vedere prevederile: 

             - art. 173 alin. 1, art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 3 lit. f din 

O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 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 - Indicatoare şi mijloace de 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, cu completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

drumul județean administrat de Consiliul Județean Alba, DJ670C: Săsciori (DN67C) - Dumbrava 

- Câlnic,  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. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial Local 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, autorităţilor 

administraţiei publice locale nominalizate în anexă, 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. 107 

Alba Iulia, 29 aprilie  2021 

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, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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, cu modificările şi completările ulterioare:  

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, cu modificările şi completările ulterioare, către 

următoarea comisie de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, 

investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Anexa  la Proiectul de hotărâre 

a Consiliului Județean Alba nr. 107  din 29 aprilie 2021 
 

 

 

Sectorul de drum județean asupra căruia se instituie 

restricție temporară, parțială de circulație  

 

 

 

 DJ670C: Săsciori(DN67C) - Dumbrava - Câlnic, de la km 2+080 - km 2+180; 

 Alternativa de ocolire pentru vehiculele care sunt obligate să respecte restricția 

propusă: DN1/DN7 - D106F (Câlnic) - DJ670C Dumbrava; 

 Perioada de aplicare a restricției: 2 ani, respectiv 1 iulie 2021 - 30 iunie 2023. 

 Semnalizare: la ambele capete ale sectorului de drum restricționat se va instala câte un 

indicator de formă rotundă indicativ C18 cu semnificația Accesul interzis vehiculelor având 

masa mai mare de 7,5 To, în conformitate cu STAS SR 1848 - Semnalizare Rutieră.  

 Informarea privind restricția impusă: informarea utilizatorilor privind restricția temporară, 

parțială de circulație de pe drumul județean menționat în prezenta anexă: va fi adusă la 

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

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

Ministerului Transporturilor.  

 Excepții: Pe drumul județean DJ670C restricționat la 7,5To, se admit în circulație 

următoarele excepții  de vehicule:  

o vehicule care acționează în cauză asupra drumului județean, ca urmare a unei 

forțe majore (fenomene naturale extraordinare, inundații, alunecări de teren, 

tornade, surpări la corpul drumului) 

o salvare, pompieri, poliție. 

 

                                 Avizat pentru legalitate  

                     PREŞEDINTE,   SECRETAR GENERAL   

                  Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 9876/29 aprilie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii restricției temporare parțiale de 

circulație de 7,5 To pe drumul  județean administrat de Consiliul Județean Alba, 

 DJ670C: Săsciori (DN67C) - Dumbrava - Câlnic   

 

 

 

I. Expunere de motive 

           Administrarea 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.  În baza art.1 alin (3)-(4), art.5 alin (1)-(2), art.33 alin (1) din  Ordonanța de urgență 

a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, coroborat cu art.40 

alin (1) din OG 43/1997 Privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările 

ulterioare, Consiliul Județean Alba în calitate de administrator al drumurilor județene trebuie să 

semnalizeze și să mențină drumurile județene în stare tehnică corespunzătore desfășurării 

traficului rutier. 

         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. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
        Având în vedere degradările apărute la corpul drumului, ca urmare a unor calamități ce s-au 

produs în decursul mai multor ani pe drumul județean DJ670C, între localitățile Săsciori și 

Dumbrava, propunem spre restricționare circulația rutieră pe segmentul drumului județean 

DJ670C: Săsciori(DN67C) - Dumbrava - Câlnic, între km 2+080 - km 2+180, deoarece drumul 

are lățimea părții carosabile sub 5m, iar platforma drumului prezintă degradări și este instabilă. 

        Drumul nu este circulat de vehicule de mare tonaj, ,,accidental" au fost cazuri când acestea 

au pătruns pe traseu, în schimb este tranzitat în ultimul timp de tot mai multe categorii de 

vehicule care datorită orientării prin GPS, scurtează traseul pentru a se conecta la DN 67C 

(Transalpina). 

        Ca măsură de prevenție, administratorul drumului restricționează traseul drumului județean 

DJ670C la o circulație cu masa totală maximă admisă de 7,5 To.  

        Totodată există riscul degradării mai accentuate a marginilor platformei drumului în partea 

de aval, care la momentul de față este și așa instabilă din cauza acostamentului spălat pe anumite 

zone. Pe drumul județean DJ670C restricționat la 7,5 To, excepție fac vehicule care acționează în 

cauză asupra drumului județean, ca urmare a unei forțe majore (fenomene naturale extraordinare, 

inundații, alunecări de teren, tornade, surpări la corpul drumului), salvare, pompieri, poliție. 

 

 

 

 

      



         III. Reglementări anterioare 

     Nu este cazul 

  

         IV. Baza legală 

             - art. 173, alin. 1, lit. b și lit. d din Ordonanța de urgență 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. 74296/40 din 26.03.2021 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul 

Poliției Rutiere Alba.  

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Prin instituirea restricției de circulație de 7,5To asupra drumului județean menționat în 

anexă, se va proteja infrastructura rutieră actuală pentru o bună circulație în condiții de 

siguranță, precum și structura de rezistență a corpului drumului. 

Menținerea infrastructurii rutiere în stare corespunzătoare duce la îmbunătățirea situației 

sociale și economice a locuitorilor și agenților economici înregistrați pe razele administrativ 

teritoriale pe care trece segmentul de drum județean respectiv.  

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Instituirea restricției de circulație asupra drumului județean DJ670C la 7,5 To conduce la: 

- diminuarea costurilor asupra întreținerii infrastructurii rutiere;  

- asigurarea siguranței circulației rutiere și reducerea cheltuielilor de întreținere; 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

 X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

        Adresa cu nr.6636/DGP/IX/H.2/ 23 martie 2021, înaintată de Consiliul Județean Alba  în 

calitate de administrator al drumului județean DJ670C, Inspectoratului de Poliție Județean Alba - 

Serviciul Poliției Rutiere Alba.  

       Avizul nr.74296/40 din 26.03.2021 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul 

Poliției Rutiere Alba.  

 

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 restricției de circulație temporare și parțiale va fi de 2(ani) de zile 

de la data intrării în vigoare a hotărârii consiliului județean.   

 

 



           Sectorul de drum județean supus pentru restricție prin limitarea traficului de tonaj la 

maxim 7,5 to, va fi semnalizat conform art. 40 alin. 1 din O.G. nr. 43/1997  

privind regimul drumurilor, republicată și  STAS SR 1848 - Semnalizare rutieră, cu următorul 

tip de indicator rutier: indicator de formă rotundă indicativ C18 cu semnificația Accesul interzis 

vehiculelor având masa mai mare de 7,5 To, amplasat câte o bucată la fiecare capăt al drumului 

județean DJ670C. 

           Informarea utilizatorilor privind restricția temporară, parțială de circulație de pe drumul 

județean, va fi adusă la cunoștință prin publicarea pe site-ul www.cjalba.ro al Consiliului 

Județean Alba, și se va 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 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.  107  din 29 aprilie 2021. 

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, cu modificările şi completările ulterioare 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. 9877/29 aprilie 2021 

 

 

 

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, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea instituirii restricției temporare parțiale de circulație  

de 7,5 To pe drumul  județean administrat de Consiliul Județean Alba, 

 DJ670C: Săsciori (DN67C) - Dumbrava - Câlnic   

 

 

 

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

până în data de 17 iunie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 24 iunie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 107/29 aprilie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii restricției 

temporare parțiale de circulație de 7,5 To pe drumul județean administrat de Consiliul Județean 

Alba, DJ670C: Săsciori(DN67C) - Dumbrava - Câlnic;  

          - solicitarea nr. 6636/DGP/IX/H.2/ 23 martie 2021 a Consiliului Județean Alba, adresată 

către Inspectoratul de Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba; 

          - avizul nr. 74296/40 din 26 martie 2021 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - 

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

7405/31 martie 2021.           

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

  SECRETAR  GENERAL  

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 13458 / 17 iunie 2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii restricției temporare parțiale de 

circulație de 7,5 To pe drumul  județean administrat de Consiliul Județean Alba, 

 DJ670C: Săsciori(DN67C) - Dumbrava - Câlnic   

            

 

         Administrarea 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.  

        În baza art.1 alin (3)-(4), art.5 alin (1)-(2), art.33 alin (1) din  Ordonanța de urgență a 

Guvernului României nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, coroborat cu art.40 

alin (1) din OG 43/1997 Privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările 

ulterioare, Consiliul Județean Alba în calitate de administrator al drumurilor județene trebuie să 

semnalizeze și să mențină drumurile județene în stare tehnică corespunzătore desfășurării 

traficului rutier. 

         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. 

       Având în vedere degradările apărute la corpul drumului, ca urmare a unor calamități ce s-au 

produs în decursul mai multor ani pe drumul județean DJ670C, între localitățile Săsciori și 

Dumbrava, propunem spre restricționare  circulația rutieră pe tot segmentul drumului județean și 

anume, DJ670C: Săsciori(DN67C) - Dumbrava - Câlnic, deoarece drumul are lățimea părții 

carosabile sub 5m, iar platforma drumului pe unele zone  prezintă degradări și este instabilă. 

       Drumul nu este circulat de vehicule de mare tonaj, dar ,,accidental" au fost cazuri când 

acestea au pătruns pe traseu, în schimb este tranzitat în ultimul timp de tot mai multe categorii de 

vehicule care datorită orientării prin GPS, scurtează traseul pentru a se conecta la DN 67C 

(Transalpina). 

        Ca măsură de prevenție, administratorul drumului restricționează traseul drumului județean 

DJ670C la o circulație cu masa totală maximă admisă de 7,5 To, având în vedere că se apropie 

sezonul în care și circulația transporturilor va crește, iar în cazul pătrunderii unui vehicul de tonaj 

pe acest traseu nu există posibilități de întoarcere din cauza gabaritului.  

        Totodată există riscul degradării mai accentuate a marginilor platformei drumului în partea 

de aval, care la momentul de față este și așa instabilă din cauza acostamentului spălat pe anumite 

zone. Pe drumul județean DJ670C restricționat la 7,5To, nu se admit în circulație excepții de 

vehicule.  

         Singurele vehicule care pot circula pe sectorul restricționat, sunt cele care acționează în 

cauză asupra drumului județean, ca urmare a unei forțe majore (fenomene naturale extraordinare, 

inundații, alunecări de teren, tornade, surpări la corpul drumului); 

 

 

 

 

 



         Astfel, pentru protecția sectorului de drum județean menționat în anexă, considerăm 

necesară instituirea restricției temporare parțiale de circulație pentru vehiculele cu masa totală 

mai mare de 7,5 To, restricție ce va fi semnalizată corespunzător.  

         Sectorul de drum județean supus pentru restricție prin limitarea traficului de tonaj la maxim 

7,5 to, va fi semnalizat conform art. 40 alin. (1) din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată și  STAS SR 1848 - Semnalizare rutieră, cu următorul tip de 

indicator rutier: indicator de formă rotundă indicativ C18 cu semnificația Accesul interzis 

vehiculelor având masa mai mare de 7,5 To, amplasat câte o bucată la fiecare capăt al drumului 

județean DJ670C. 

         Proiectul de act administrativ inițiat vizează instituirea restrcției temporare parțiale de 

circulație de 7,5 To, pe drumul județean conform Anexă la proiectul de hotărâre.  

        Propunerea s-a înaintat și Serviciului Poliției Rutiere Alba prin adresa cu 

nr.6636/DGP/IX/H.2/ 23 martie 2021. Ca răspuns la propunerea înaintată de Consiliul Județean 

Alba, s-a emis avizul nr.74296/40 din 26.03.2021 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - 

Serviciul Poliției Rutiere Alba, înregistrat la Consiliul Județean Alba sub nr.7405/31.03.2021. 

          Informarea utilizatorilor privind restricția temporară, parțială de circulație de pe drumul  

județean, va fi adusă la cunoștință prin publicarea pe site-ul www.cjalba.ro al Consiliului 

Județean Alba, și se va comunica Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției 

Rutiere Alba, Ministerului Transporturilor. 

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

propusă sunt conform Anexă.  

          Pe drumul județean DJ670C restricționat la 7,5To, nu se admit în circulație excepții de 

vehicule.  

         Singurele vehicule care pot circula pe sectorul restricționat, sunt cele care acționează în 

cauză asupra drumului județean, ca urmare a unei forțe majore (fenomene naturale extraordinare, 

inundații, alunecări de teren, tornade, surpări la corpul drumului); 

 

 

    Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit. b)  din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

în forma prezentată. 

 

  

          

    

 

         DIRECTOR EXECUTIV,                                      

                    Ioan BODEA       

                                                                                                                Șef serviciu 

                                                                                                            ing. Perța Floare 
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          ing.  Pohonțu Sebastian 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


