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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 întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință în 

data de 25 iunie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - 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; 

           - referatul 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; 

           - raportul de specialitate  nr. 13458/17 iunie 2021 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

         - 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;            

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

teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea 

domeniului public şi privat al județului; 

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.              

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  



 

 

            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. 

 

                                                                                                              Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 135 

Alba Iulia, 25 iunie 2021 

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

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 31 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 31                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                       Abţineri de la vot: 0 

http://www.cjalba.ro/


 

 

                                                                                                     Anexa  la Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 135 din 25 iunie 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. 

 

 

 

                                     Contrasemnează  

                     PREŞEDINTE,   SECRETAR GENERAL   

                  Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU 

 

 

 
 


