
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind instituirea de restric ii  de circula ie pe unele

 sectoare de drumuri jude ene

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure , Referatul
Direc iei Tehnice i avizul favorabil al comisiei urbanism i amenajarea teritoriului,

Potrivit O.G. nr. 43/1997 republicat , privind regimul drumurilor;
În temeiul art. 91 alin. (1)  lit. f) i art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001a administra iei publice locale,

republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. (1) Se instituie 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 nr.1.

Art. 2 Se interzice circula ia vehiculelor rutiere prev zute la art. 1 în perioadele din an i în intervalele
prev zute în anexa nr.1.

Circula ia vehiculelor neînmatriculate chiar dac  sunt înregistrate la autorit ile locale, este interzis  în
perioadele din an i intervalele prev zute în anexa nr.1.

Art.3. Se excepteaz  de la prevederile art.1 vehiculele de inute de Ministerul Ap rii Na ionale, de
unit ile Ministerului Internelor i Reformei Administrative, de serviciile publice de ambulan , de serviciile
publice comunitare pentru situa ii de urgen , a a cum sunt definite în OG 88/2001 privind înfiin area,
organizarea i func ionarea serviciilor publice comunitare pentru situa ii de urgen  aprobat  prin Legea
nr.363/2002 cu modific rile i complet rile ulterioare, vehiculele care efectuiaz  transportul în interesul NATO
sau a Parteneriatul pentru Pace, a a cum sunt în Legea nr.23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele

i la Tratatul Atlanticului de Nord i celelalte state la parteneriatul pentru pace cu privire la statul for elor i a
protocolului adi ional încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, vehiculele de inute de institu ii ale statului cu
atribu ii în securitatea i siguran a na ional , vehiculele de inute de administratorul drumului, precum i
vehiculele care efectueaz   transporturile în anexa nr. 2.

Art.4.  Administratorul drumului va realiza semnalizarea corespunz toare a sectoarelor de drumuri
supuse restric iei de circula ie cu avizul Poli iei rutiere i va informa participan ii la trafic asupra restric iei
impuse prin prezenta hot râre.

Art.5. Nerespectarea prevederilor art. 1 din prezenta, constituie contraven ie i se sanc ioneaz
conform art. 60 alin (1) lit. g) din  OG nr. 43/1997 republicat , cu amend  de la 3.000 la 4.000 lei.

Art.6. Anexele 1 i 2 fac parte integrant  din prezenta hot râre.



Art. 7. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei Juridice i Administra ie Public ;
- Direc iei Tehnice;
- Inspectoratului Jude ean de Poli ie Maramure  – Serviciul Circula ie;
- Ministerului Transporturilor;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Participan ilor la trafic prin mijloace mass-media.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din data de 28 noiembrie 2008.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                         Dumitru Dumu a

Baia Mare, 28 noiembrie 2008
Nr. 201

CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE



Anexa nr. 1
la Hot rârea C.J. MM

nr. 201 din 28 noiembrie 2008

Sectoarele de drumuri jude ene cu restric ii de circula ie pentru vehicule rutiere cu masa
maxim  autorizat  mai mare de 3,5 tone altele decât cele destinate exclusiv transporturilor

 de persoane în perioada i intervalul orar supus restric iei

Nr.
crt.

Drumul
jude ean

Tronsonul Perioada Intervalul orar

1. DJ 183 de la km 13+800 (Sta iunea
Izvoarele) la km 23+400
(Valea Neagr )

08.12.2008 –
31.03.2009

000 – 2400

2. DJ 109F de la km 70+270 ( ie ire din
local i tatea Cavnic) la km
94+709 ( local i tatea Ocna

ugatag, intersec ia DJ
109F cu DJ 185 spre
local i tatea C l ine t i)

08.12.2008 –
31.03.2009

vineri ora 1400 –
luni ora 600

3. DJ 183C DN 18-Mogo a- uior 08.12.2008 –
31.03.2009

000 – 2400



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

Anexa nr. 2
la Hot rârea C.J. MM

nr. 201 din 28 noiembrie 2008

LISTA
transporturilor care nu se supun restric iei de circula ie,

A.) Transporturi de animale vii i de produse perisabile de origine animal i vegetal ;
1 Carne i preparate din carne;
2 Lapte i produse lactate;
3 Ou i produse din ou ;
4 Pe te i produse din pe te;
5 Pulpe de broasc , raci, melci, midii, stridii, scoici i altele;
6 Pâine i produse de panifica ie proaspete;
7 Produse biologice i medicamente de uz veterinar;
8 Material seminal;
9 Produse vegetale perisabile:
B.) Deplasarea vehiculelor care particip  la interven ii în caz de fenomene naturale care afecteaz

ile de comunica ii i telecomunica ii, zone locuite i obiective de interes na ional;
C.) Transporturi funerare;
D.) Transportul de echipamente de prim ajutor i ajutoare umanitare în cazul unor calamit i sau
dezastre naturale
E.) Transporturi po tale;
F.) Transporturi pentru distribuirea de carburan i;
G.) Transporturi de m rfuri sub temperatura controlat .


