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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN  GIURGIU   
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea instituirii de restricții totale temporare de circulație pe unele sectoare de 

drumuri județene în perioada de iarnă, respectiv 01 decembrie 2020 – 28 februarie 2021 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr.14904 din 11 noiembrie 2020 al preşedintelui, 

avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei juridice, 

ordine publică şi situații de urgență, Raportul de specialitate nr.14905 din 11 noiembrie 2020 al 

Direcţiei logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, adresa Direcției Județene de Transport, 

Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu nr.1534 din 06 noiembrie 2020 

înregistrată la Consiliul Județean Giurgiu sub nr. 14632 din 06 noiembrie 2018; 

Văzând prevederile art.5 alin.(7) din O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a 

O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr.1391/2006, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(2) din O.G. nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Hotărârii 

nr.111 din 29 octombrie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu; 

Ținând cont de prevederile art.173 alin.(1) și art.178 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019  privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă instituirea de restricții totale temporare de circulație pe unele sectoare de 

drumuri județene în perioada de iarnă, respectiv 01 decembrie 2020 – 28 februarie 2021, după cum 

urmează: 

- DJ 503 pe sectorul cuprins între km 7+900 – km 28+000 (intersecția DJ 503A și intersecție 

DJ506A Toporu); 

- DJ 504 pe sectorul cuprins între km 19+780 – km 30+000 (localitatea Putineiu– Limită județ 

Teleorman); 

- DJ 506A pe sectorul cuprins între km 14+000 – km 18+530(localitatea Toporu– Limită județ 

Teleorman). 

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după obținerea avizului Serviciului Rutier din  

cadrul Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu  

Art.3. Direcţia logistică, managementul spitalelor și patrimoniu va comunica prezenta 

hotărâre Direcției Achiziții și Investiții, precum și Direcției Județene de Transport, Administrarea 

Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu în vederea ducerii la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE 

Dumitru Beianu  

       CONTRASEMNEAZĂ 

    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Nina Carmen Crișu  
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