Restric ii de circula ie pe drumul Baia Sprie – Bârsana

Stadiul în care se afl lucr rile de reabilitare pe traseul de drum
jude ean Baia Sprie (DN18) – Cavnic (DJ184) – Ocna
ugatag
(DJ109F) – C line ti (DJ185) – Bârsana (DJ185, în lungime de
56,01955 km, concur la aglomerarea traficului i, implicit, la blocaje în
trafic, la prelungirea timpilor de a teptare i la îngreunarea opera iunilor
utilajelor de execu ie a lucr rii i a circula iei vehiculelor pentru situa ii de
urgen .
Deoarece vehiculele cu masa total sau cu gabaritul dep it sunt
cele care influen eaz în mod negativ traficul, având o ac iune nefast
asupra casetelor de supral rgire a platformei drumului, este necesar
instituirea de restric ii de circula ie privind masa total maxim admis .
În conformitate cu prevederile art. 44 din O.G. nr. 43/1997, privind
regimul drumurilor, cu privire la masa total admis pentru vehiculele
rutiere cu mas total de peste 7,5 tone, începând cu 15 august 2015,
Consiliul Jude ean Maramure va institui restric ii de circula ie pe
urm torul sector de drum: DJ 184 (Baia Sprie – Cavnic, în lungime de
22,578 km, de la km 0+000 la km 22+578), DJ 109F (Cavnic - Ocna
ugatag, în lungime de 20,151 km, de la km 74+837 la km 94+988) i
DJ 185 (Ocna ugatag – C line ti - V leni – Bârsana, în lungime de
13,291km de la km 7+933 la km 21+224).
Pentru transportul rutier de m rfuri, exist variantele alternative de
deplasare pe DN1C (Baia Mare – Seini), DJ 109I (Seini - Ora ul Nou),
DN19 (Ora ul Nou – Reme i – Sighetu Marma iei) i DN18 (Baia Sprie Sighetul Marma iei).
Se excepteaz de la restric iile de circula ie autovehiculele de inute
de Ministerul Ap
rii Na ionale, de unit ile Ministerului Administra iei i
Internelor, de serviciile publice de ambulan , de serviciile publice
comunitare pentru situa ii de urgen , a a cum sunt definite în O.G. nr.
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 efectueaz
transportul în interesul NATO, vehiculele de inute de institu ii ale statului
cu atribu ii în securitatea i siguran a na ional , vehiculele de inute de
administratorul drumului.

De asemenea, se excepteaz
de la restric iile de circula ie
urm toarele transporturi: A.) Transporturi de persoane; B.) Transporturi
de animale vii i de produse perisabile de origine animal
i vegetal
(carne i preparate din carne, lapte i produse lactate, ou
i produse din
ou , pe te i produse din pe te, pulpe de broasc , raci, melci, midii,
stridii, scoici i altele, pâine i produse de panifica ie proaspete, produse
biologice i medicamente de uz veterinar, material seminal, produse
vegetale perisabile); C.) Deplasarea vehiculelor care particip
la
interven ii în caz de fenomene naturale care afecteaz c ile de comunica ii
i telecomunica ii, zone locuite i obiective de interes na ional; D.)
Transporturi funerare; E.) Transportul de echipamente de prim ajutor i
ajutoare umanitare în cazul unor calamit i sau dezastre naturale; F.)
Transporturi po tale; G.) Transporturi pentru distribuirea de carburan i;
H.) Transporturi de m rfuri sub temperatura controlat .
Red m mai jos tabelul cu sectoarele de drum jude ean cu restric ie
de circula ie
Lungime
Nr. Drumul
Tronsonul
crt. jude ean
-

Km -

Baia Sprie-Cavnic
1

2

3

DJ 184

22,578

Mas
maxim
autorizat
-

Intervalul
orar

Tone -

7,50

DJ 109F

Cavnic – Bude ti – Ocna
ugatag
20,151

7,50

DJ 185

Ocna ugatag – C line ti leni – Bârsana
13,291

7,50

Biroul de pres

Perioada

15.08.2015
31.12.2015
15.08.2015

000 – 2400
000 – 2400

31.12.2015
15.08.2015
31.12.2015

000 – 2400

