
Restric ii de circula ie pe unele sectoare de drumuri jude ene

În edin a Consiliului jude ean Maramure  din data de 28 noiembrie 2008 s-a
adoptat hot rârea care prevede instituirea unor restric ii de circula ie pe sectoarele de
drumuri jude ene, pentru vehiculele rutiere cu masa total  maxim  autorizat  mai
mare de 3,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane i
vehicule care deservesc exploatarea minier uior, în intervalele prev zute în Anexa
1. În aceste intervale este interzis  circula ia vehiculelor rutiere.

Pe drumul jude ean 183, DN 18 – Gutin- Scutului – C rbunar – Sta iunea
Izvoarele  - Valea Neagr  – Firiza – Baia Mare ( DN18), pentru sectorul de la km
13+800( Sta iunea Izvoarele) la km 23+400 Valea Neagr  este necesar  instituirea
restric iei privind masa total  maxim  admis , deoarece drumul este dimensionat
pentru efectuarea de transporturi în interes turistic i nu are capacitate portant i
elementele geometrice necesare, transportului greu. Întrucât apropierea sezonului de
iarn  conduce la intesificarea deplas rilor în scop turistic c tre Sta iunea Izvoarele,
traficul rutier devenind foarte aglomerat, s-au constatat prelungirea timpilor de

teptare, blocaje în trafic, îngreunându-se totodat i opera iunile utilajelor de
dez pezire i a celor pentru situa ii de urgen .

O situa ie similar  se întâlne te i pe sectoarele de drumuri jude ene DJ 109F
de la km 70+270(ie ire din localitatea Cavnic) la km 94+709( localitatea Ocna

ugatag, interesec ia DJ 109F cu DJ  185 spre localitatea C line ti), rescpectiv DJ
183 C DN 18 - Mogo a – uior, unde anotimpul de iarn  conduce la o cre tere
accentuat  a trasnportului în scop turistic, în special c tre pârtiile de schi din Cavnic,

uior i Mogo a, la sfâr it de s pt mân , nepermi ând concomitent i transportul de
rfuri.

Pentru transportul rutier de m rfuri exist  variante ocolitoare pe drumul
jude ean 183 (DN 18 Gutin – Scutului – C rbunar – Sta iunea Izvoare ) i pe DJ 183
A (DJ 183 Sta iunea Izvoarele) – Runcu – Mara (DN 18), respectiv pe drumul
na ional 18.

Al turat v  prezent m Anexa 2 care cuprinde lista transporturilor care nu se
supun restric iei de circula ie.
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