
F-PG 15.07 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

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 extraordinară, 

 

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.91/14.10.2022 al Comisiei pentru investiţii, patrimoniu, urbanism şi infrastructură; 

- avizul nr.146/14.10.2022 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 din 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, cu excepția riveranilor. 

(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. 

 

         PREŞEDINTE,                CONTRASEMNEAZĂ, 
       Dumitru BEIANU        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

          Aurelia BREBENEL 

 

 

Giurgiu, 17 octombrie 2022 
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