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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea instituirii unor  restricţii totale de circulaţie, cu caracter temporar, pe unele sectoare de drum 

judeţean în perioada de iarnă 2022 – 2023 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 
întrunit în ședință ordinară, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.21501 din 3 noiembrie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.21503 din 3 noiembrie 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții; 

- avizul nr.114/07.11.2022 al Comisiei pentru investiţii, patrimoniu, urbanism şi infrastructură; 

- avizul nr.172/07.11.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- avizul favorabil nr.162.359/24.10.20222 al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu – Serviciul Rutier; 

- prevederile art.5 alin.(7) din O.U.G. nr.195/202 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/202 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) 

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 transparenţa decizională în administraţia publică 

locală, 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. Se aprobă instituirea unor restricţii totale de circulaţie, cu caracter temporar, pe unele sectoare 

de drum judeţean în perioada de iarnă 2022 – 2023, până la data de 01.03.2023, cu excepția riveranilor, după 

cum urmează: 

- DJ 503, km 7+900 – km 28+000 ( Intersecţie DJ 503A – Intersecţie DJ 506A Toporu), Ruta ocolitoare: 

Onceşti – Răsuceni – Toporu ( DJ 503A – DC24 – DJ 503); 

- DJ 412, km 21+824 – km 25+492 ( Vărăşti, intersecţie DJ 401 – DN 4), Ruta ocolitoare: Vărăşti – 

Herăşti – Frumuşani ( DJ 401 – DJ 401B – DN 4); 

- DJ 504, km 19+780 – km 30+000 ( Putineiu – Limită judeţ Teleorman), Ruta ocolitoare: Putineiu – 

Giurgiu – Bujoru – Cernetu ( DJ 504 – DN 5C – DJ 506); 

- DJ 412 D, km 0+000 – km 7+798 (Bucşani, intersecţie DN 61 – Malu Spart, intersecţie DJ 601), Ruta 

ocolitoare: Bucşani – Crevedia Mare –  Malu – Spart ( DN 61 – DJ 601) - Indicatorul de restricție se va 

monta la intrare pe drumul județean km.0+000 și km.3+398; 

- DJ 505, km 0+000 – km 29+883 (Cetăţuia, intersecţie DN 5C – Halta CFR Chiriacu, intersecţie DJ 503), 

Ruta ocolitoare: Cetăţuia – Giurgiu – Ghizdaru – Onceşti Izvoarele – Halta CFR Chiriacu ( DN 5C –  DJ 

503 – DJ 503A – DJ 505); 

- DJ 412 B, km 0+000 – km 9+670 ( Drăgănescu, intersecţie DJ 412A – Sterea), Ruta ocolitoare: 

Drăgănescu – Ogrezeni – Bucşani – Sterea ( DJ 412A – DJ 412C – DJ 412B). 

Art.2. 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 JUDEȚULUI, 

Aurelia Brebenel 

 

Giurgiu, 08 noiembrie 2022 
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