JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind instituirea de restricţii de circulaţie pe drumurile județene
DJ 193E, tronson lim. județ Satu Mare km 20+325-int. cu DJ 108A km 22+325
DJ 108P, tronson int. DJ 108D km 0+000-lim. jud. Satu Mare km 17+000
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei Tehnice nr.4073/342/31.05.2016 şi avizul de specialitate al comisiei de specialitate;
Potrivit art. 44 alin (2), (3) și (5) din O.G. nr. 43 din 1997 republicată, modificată şi completată, privind regimul drumurilor;
În temeiul art. 91 alin (1) lit. c) și f) şi art. 97 alin. (1) din Legea 215 din
2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art.1. (1) Se instituie restricţii de circulaţie pe drumul judeţean DJ 193E,
tronson lim. județ Satu Mare km 20+325-int. cu DJ 108A km 22+325, pentru vehiculele rutiere cu masa totală maxim admisă mai mare de 22 tone, altele decât
cele destinate exclusiv transportului de persoane în intervalul prevăzut în anexa
nr. 1.
(2) Se instituie restricţii de circulaţie pe drumul judeţean DJ 108P, tronson
int. DJ 108D km 0+000-lim. jud. Satu Mare km 17+000 pentru vehiculele rutiere
cu masa totală maxim admisă mai mare de 22 tone, altele decât cele destinate
exclusiv transportului de persoane în intervalul prevăzut în anexa nr. 1.
Art.2. În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se
definesc după cum urmează:
- administrarea drumurilor judeţene se asigură de către Consiliul Judeţean conform art. 22 din OG nr.43 din 1997 republicată, privind regimul drumurilor;
- vehicule rutiere - orice autovehicul rutier, având cel puţin două axe sau
un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorcă ori remorcă tractată de
acesta;
- vehicul destinat exclusiv transportului de persoane – autoturism, microbuz, autobuz, autocar.
Art.3. Se exceptează de la prevederile art. 1 vehiculele deţinute de Ministerul Apărării Naţionale, de unităţile Ministerului Afacerilor Interne, de serviciile
publice de ambulanţă, de serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aşa cum sunt definite în O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea

şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă aprobată
prin Legea nr.363/2002 cu modificările şi completările ulterioare, vehiculele care
efectuiază transportul în interesul NATO, vehiculele deţinute de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională, vehiculele deţinute de administratorul drumului, precum şi vehiculele care efectuează transporturile în
anexa nr. 2.
Art.4. Administratorul drumului va realiza semnalizarea corespunzătoare
a sectorului de drum supus restricţiei de circulaţie şi va informa Ministerul Transporturilor, poliția rutieră și utilizatorii asupra restricţiei impuse prin prezenta hotărâre.
Art.5. Nerespectarea prevederilor art. 1 din prezenta, constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 61 alin (1) lit. m) din O.G. nr. 43/1997 republicată, modificată şi completată, privind regimul drumurilor, cu amendă de la
1.000 la 3.000 lei.
Art.6. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se
comunică:
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
- Direcţiei Juridice și Administraţiei Publice;
- Direcţiei Tehnice;
- Inspectoratului Judeţean de Poliţie Maramureş – Serviciul Circulaţie;
- Ministerului Transporturilor;
- Participanţilor la trafic prin mijloace mass-media;
- SC Drumuri Poduri Mramureș SA Baia Mare.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu

Nr.________
Data:_________

Avizat pentru legalitate
SECRETARUL JUDEŢULUI
Ioan Dragoș

Anexa nr. 1

Sectoarele de drum judeţean cu restricţii de circulaţie
pentru vehiculele rutiere cu masa totală maxim admisă mai mare de 22 tone

Nr.
crt.
1.

2.

Drumul
Tronsonul
Perioada
Intervalul
judeţean
orar
00
DJ 193E lim. județ Satu Mare km
18.07.2016 – 0 – 2400
20+325-int. cu DJ 108A km
31.12.2016
22+325
DJ 108P int. DJ 108D km 0+000-lim. jud. 18.07.2016 – 000 – 2400
Satu Mare km 17+000
31.12.2016

Rute alternative:
1. Ardusat(DJ 193-Crucișor (DJ193B);
2. Cehu Silvaniei (DJ 108D)-Hodod (DJ 196).

Anexa nr.2

LISTA
transporturilor care nu se supun restricţiei de circulaţie,
A.) Transporturi de persoane
B.) Transporturi de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi
vegetală;
1 Carne şi preparate din carne;
2 Lapte şi produse lactate;
3 Ouă şi produse din ouă;
4 Peşte şi produse din peşte;
5 Pulpe de broască, raci, melci, midii, stridii, scoici şi altele;
6 Pâine şi produse de panificaţie proaspete;
7 Produse biologice şi medicamente de uz veterinar;
8 Material seminal;
9 Produse vegetale perisabile;
C.) Deplasarea vehiculelor care participă la intervenţii în caz de fenomene
naturale care afectează căile de comunicaţii şi telecomunicaţii, zone locuite
şi obiective de interes naţional;
D.) Transporturi funerare;
E.) Transportul de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul
unor calamităţi sau dezastre naturale;
F.) Transporturi poştale;
G.) Transporturi pentru distribuirea de carburanţi;
H.) Transporturi de mărfuri sub temperatura controlată.

