
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

Nr. 19500 din 05 octombrie 2022 

 

A N U N Ţ 

 

  

Astăzi, 05 octombrie 2022, Consiliul Judeţean Giurgiu, anunţă deschiderea procedurii de 

transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de 

hotărâre nr. 245/13.09.2022 privind aprobarea instituirii unor restricții de circulație pe drumul 

județean DJ 602 pentru autovehiculele rutiere de marfă care depășesc masa totală maximă 

autorizată de 12 tone. 

Problema identificată: degradare accentuată a drumul judeţean DJ 602, sectorul cuprins între 

intersecţia cu DJ 601 A (localitatea Joiţa) şi limita cu judeţul Ilfov (comuna Săbăreni, judeţul 

Giurgiu). 

Soluţia propusă de actul normativ: instituirea, până la data de 30.09.2024, a unor restricţii de 

circulaţie pe drumul judeţean DJ 602, sectorul cuprins între intersecţia cu DJ 601 A (localitatea Joiţa) 

şi limita cu judeţul Ilfov (comuna Săbăreni, judeţul Giurgiu), pentru autovehiculele rutiere de marfă 

care depăşesc masa totală maximă autorizată de 12 tone și stabilirea unei rute alternative pe traseul 

DJ 601A (Joiţa) – Bâcu – Dragomireşti Deal – Centura Bucureşti – DN 7 – Chitila – 

Săbăreni (DJ 602, judeţul Ilfov) – Limită judeţ Giurgiu. 

Impactul scontat: efectuarea în această perioadă a unor lucrări de modernizare a drumului, 

prin programul de reabilitare a drumurilor județene al Consiliului Județean Giurgiu. 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: 

- Referatul de aprobare nr. 18078/13.09.2022; 

- Raportul de specialitate nr.18084/13.09.2022; 

-   Adresa nr. a 2204/12.09.2022 a Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor 

Județene și Control Trafic Giurgiu; 

- Adresa nr. 160800/06.09.2022 a Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu. 

Documentaţia poate fi consultată: 

• pe pagina de internet a instituţiei: 

- https://cjgiurgiu.ro/monitorul-oficial-al-județului/alte-documente/Informare-în-prealabil,-

din-oficiu,-asupra-proiectelor-de-interes-public-ce-urmează-a-fi-dezbătute-de-către-

Consiliul-Județean-Giurgiu   

- https://cjgiurgiu.ro/transparență  

- https://cjgiurgiu.ro/noutati/evenimente  
• la sediul instituţiei din mun. Giurgiu,   

• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii 

cu publicul al instituţiei. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus 

procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 17 octombrie 2022: 

 [ ] prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul .......-...........;  

[X] ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: cjg@cjgiurgiu.ro;  

[X] prin poştă, pe adresa mun. Giurgiu, B-dul București, nr.10, jud. Giurgiu;  

[X] la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa mun. Giurgiu, B-dul București, nr.10, jud. 

Giurgiu, între orele 0830-1600. 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiectul de hotărâre nr. 

245/13.09.2022 privind aprobarea instituirii unor restricții de circulație pe drumul județean DJ 602 

pentru autovehiculele rutiere de marfă care depășesc masa totală maximă autorizată de 12 tone“ 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de 

internet a instituţiei, la linkul www.cjgiurgiu.ro. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public 

proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal 

constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 14.10.2022 . 

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 

0735866329, e-mail: cjg@cjgiurgiu.ro, persoană de contact: Cărpușor Daniel-Vasile. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Dumitru BEIANU 
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Proiect nr.245/13.09.2022 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 INIŢIATOR, 

                                                                                              PREŞEDINTE, 

                                                                                                         Dumitru BEIANU 

 

                                                   AVIZAT, 

                                                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                   Aurelia BREBENEL 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea instituirii unor restricții de circulație pe drumul județean DJ 602, pentru autovehiculele 

rutiere de marfă care depășesc masa totală maximă autorizată de 12 tone 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.18078 din 13 septembrie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.18084  din 13 septembrie 2022 al Compartimentului investiţii din cadrul 

Direcției Achiziții publice și investiții; 

- avizul nr.____/________2022 al Comisiei pentru investiţii, patrimoniu, urbanism şi infrastructură; 

- avizul nr.____/________2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- acordul de principiu nr.160.800/06.09.2022 al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu – Serviciul 

Rutier; 

- anunțul public nr. 19500/05.10.2022; 

- prevederile art.5 alin.(7) din O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art.4 alin.(1) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr.1391/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art.44 alin.(2) din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- prevederile art.173 alin.(5) lit.l), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 alin.(1), 

(3)-(5), art.198 alin.(1)-(2) și art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. (1) Se aprobă instituirea, până la data de 30.09.2024, a unor restricţii de circulaţie pe 

drumul judeţean DJ 602, sectorul cuprins între intersecţia cu DJ 601 A (localitatea Joiţa) şi limita cu 

judeţul Ilfov (comuna Săbăreni, judeţul Giurgiu), pentru autovehiculele rutiere de marfă care depăşesc 

masa totală maximă autorizată de 12 tone.  

(2) Se aprobă ca varianta de rută alternativă următorul traseu: DJ 601A (Joiţa) – Bâcu – 

Dragomireşti Deal – Centura Bucureşti – DN 7 – Chitila – Săbăreni (DJ 602, judeţul Ilfov) – Limită judeţ 

Giurgiu.   

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după obţinerea avizului poliţiei rutiere. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Direcției Achiziții publice și investiții şi Direcţiei Judeţene de Transport, 

Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu pentru ducere la îndeplinire și se aduce la 

cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. 

 

Giurgiu, ___________2022 

Nr. __________ 
Adoptată cu ____voturi „pentru”, ___voturi „împotrivă” şi ___„abţineri”. 



CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

Nr.18078 din 13 septembrie 2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, orice măsură de restricţie a 

circulaţiei pe drumurile publice se dispune de către administratorul drumului numai cu avizul 

poliţiei rutiere. 

Prin adresa nr.2204 din 12.09.2022, înregistrată la Consiliul judeţean cu nr.18054 din 

12.09.2022, Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control 

Trafic Giurgiu, ne aduce la cunoștință degradarea accentuată a DJ 602, pericolele pe care le 

generează asupra siguranței rutiere și solicită instituirea de către Consiliul Judeţean Giurgiu a 

unor de restricţii de circulaţie pentru autovehiculele rutiere de marfă care depăşesc masa totală 

maximă autorizată de 12 tone, pe drumul judeţean DJ 602, sectorul din judeţul Giurgiu, cuprins 

între intersecţia cu drumul judeţean DJ 601 A (localitatea Joiţa) şi limita cu judeţul Ilfov (limita 

unităţii administrativ-teritoriale comuna Săbăreni), până la data de 30.09.2024. 

Direcția ne înaintează adresa nr.160.800/06.09.2022 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean 

Giurgiu – Serviciul Rutier, privind exprimarea acordului de principiu pentru instituirea unor 

restricţii de circulaţie pe drumul judeţean DJ 602 sectorul cuprins între intersecţia cu DJ 601 A 

(localitatea Joiţa) şi limita cu judeţul Ilfov (comuna Săbăreni, judeţul Giurgiu), urmând ca, după 

adoptarea hotărârii aceasta să le fie înaintată împreună cu planul de semnalizare  aferentă. 

Luând în considerare cele expuse mai sus, în conformitate cu procedura iniţierii 

proiectelor de hotărâri, prevăzută de art.182 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

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

 

INIŢIEZ 

 

un proiect de hotărâre cu următorul titlu: PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobarea instituirii unor 

restricții de circulație pe drumul județean DJ 602, pentru autovehiculele rutiere de marfă care 

depășesc masa totală maximă autorizată de 12 tone. 

  

Prezentul Referat de aprobare şi Proiectul de hotărâre se înaintează Compartimentului 

Investiții din cadrul Direcției Achiziții publice și investiții pentru întocmirea Raportului de 

specialitate în vederea dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre de către consiliul judeţean. 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Dumitru BEIANU 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE ȘI INVESTIȚII  

COMPARTIMENT INVESTIȚII 

Nr.18084 din 13 septembrie 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre aprobarea instituirii unor restricții de circulație pe drumul județean DJ 

602, pentru autovehiculele rutiere de marfă care depășesc masa totală maximă autorizată de 12 

tone 

 

În conformitate cu prevederile art.5 alin.(7) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare orice măsură de 

restricţie a circulaţiei pe drumurile publice se dispune de către administratorul drumului numai 

cu avizul poliţiei rutiere. 

În vederea protecţiei sectorului de drum judeţean DJ 602 cuprins între intersecţia cu 

drumul judeţean DJ 601 A (localitatea Joiţa) şi limita cu judeţul Ilfov (limita unităţii 

administrativ-teritoriale comuna Săbăreni), prin adresa nr.2081 din 30.08.2022, transmisă spre 

ştiinţă şi înregistrată la Consiliul judeţean cu nr.17238 din 30.08.2022, pe care o anexăm în 

copie, Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic 

Giurgiu, solicită Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu – Serviciul Rutier acordul pentru 

instituirea unei restricţii de circulaţie, până la data de 30.09.2024, pentru autovehiculele rutiere 

de marfă care depăşesc masa totală maximă autorizată de 12 tone.  

Prin adresa nr.2204 din 12.09.2022, înregistrată la Consiliul judeţean cu nr.18054 din 

12.09.2022, pe care o anexăm în copie, Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea 

Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu, solicită Consiliului Judeţean Giurgiu instituirea 

unei restricţii de circulaţie, până la data de 30.09.2024, pentru autovehiculele rutiere de marfă 

care depăşesc masa totală maximă autorizată de 12 tone, pe drumul judeţean DJ 602, sectorul din 

judeţul Giurgiu, cuprins între intersecţia cu drumul judeţean DJ 601 A (localitatea Joiţa) şi limita 

cu judeţul Ilfov (limita unităţii administrativ-teritoriale comuna Săbăreni), anexând totodată 

adresa  Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu – Serviciul Rutier nr. 160.800/06.09.2022, 

prin care a fost înaintat acordul de principiu pentru instituirea restricţiilor de circulaţie pe drumul 

judeţean DJ 602, urmând ca pentru obţinerea avizului final Direcţia Judeţeană de Transport, 

Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu să prezinte o documentație care să 

cuprindă acordul administratorului drumului în cauză (Hotărâre de Consiliu Judeţean) şi planul 

de semnalizare aferent. 

Conform art.44 alin.(2) din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru protecţia unor sectoare de drumuri, în condiţii 

justificate, administratorul acestora poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate 

corespunzător, privind categoriile de transport, perioadele, masele maxime admise ale 

vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, după informarea prealabilă, inclusiv asupra 

variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, a poliţiei rutiere şi 

a utilizatorilor. 

Varianta de rută alternativă propusă este: DJ 601A (Joiţa) – Bâcu – Dragomireşti Deal – 

Centura Bucureşti – DN 7 – Chitila – Săbăreni (DJ 602, judeţul Ilfov) – Limită judeţ Giurgiu, 

conform schiţei anexate.  

Faţă de cele de mai sus, am întocmit prezentul Raport de specialitate care, împreună cu 

Proiectul de Hotărâre şi Referatul de aprobare, va fi înaintat secretarului general al judeţului. 

 

          DIRECTOR EXECUTIV,                                               COMPARTIMENT INVESTIŢII, 

             Lidia Doina Pană                                                                          Cristian Țone       

 

                                                                                                                      CONSILIER, 

                                                                                                                    Monica Peicea 










