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 HOTARAREA Nr.48  
privind restrictionarea circulaţiei autovehiculelor cu masa totală maximă  

autorizată mai mare de 20 tone pe anumite sectoare de drum din  Comuna Runcu, Judetul Gorj 
 
            Consiliul Local al Comunei Runcu, judetul Gorj. 
             Având în vedere: 

-Raportul de de specialitate al compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Runcu inregistrat sub nr.6801/20.09.2019 

-Referatul de aprobare la proiectul de Hotarare privind restrictionarea circulaţiei autovehiculelor cu 
masa totală maximă autorizată mai mare de 20 tone pe anumite sectoare de drum din  Comuna Runcu, 
Judetul Gorj inregistrat sub nr.6800/20.09.2019 ;   

-avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Runcu;  
-in conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor cu 

modificarile si completarile ulterioare,  
 -Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.3764/23.05.2019 privind investitia 

Modernizare Drumuri de Interes Local in satele : Runcu, Valea-Mare, Balta, Rachiti, Biltisoara si Dobrita, 
Comuna Runcu , Judetul Gorj; 

-avizul Inspectoratului de Politie Judetean Gorj –Serviciul Rutier nr.145604/25.09.2019; 
-Ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;  
-În conformitate cu art.129 alin.2, lit (c) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

        În temeiul art. 139, art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 

 
H O T A R A S T E : 

 
Art.1: Se interzice circulatia autovehiculelor  avand o masa totala mai mare de 20 Tone, pe  

drumurile :DC 134, Strada Rurala DS 16, Strada Rurala DS 19 din satul Bilta, Strada Rurala DS 1 din 
satul Valea-Mare, Strada Rurala DS 23, Strada Rurala DS 24 din satul Biltisoara, Strada Rurala DS 34 
din satul Runcu, Strada Secundara 4 din satul Rachiti, strada Rurala DS 43 din satul Dobrita. 

Art.2(1) Restricţiile menţionate la art.1 vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere cu aceste 
semnificaţii.  

(2) Pentru autovehiculele cu remorcă, masa totală maximă se calculează prin însumarea masei 
autovehiculului cu masa remorcii.  

Art. 3. (1) Pot circula tot anul fără restricţii pe întreg teritoriul comunei Runcu următoarele categorii de 
autovehicule: cele aparţinând serviciilor de ambulanţă, protecţiei civile, poliţiei, pompierilor, jandarmeriei, 
poliţiei de frontieră, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor, 
Ministerului Public şi unităţilor speciale ale S.R.I şi S.P.P, aflate în misiune, autovehiculele destinate 
transportului de persoane,  cele destinate lucrărilor planificate şi a intervenţiilor la drumuri şi la reţele de 
utilităţi publice (apă, canal, electrice, telefoane);  cele destinate tractării autovehiculelor avariate, abandonate;  
cele aparţinând Companiei Naţionale Poşta Română S.A, precum şi ale agenţilor economici care fac servicii 
de expediţii şi curierat; cele aparţinând societăţilor de salubrizare;  cele aparţinând societăţilor subordonate 
Consiliului Local Runcu; cele destinate transportului pâinii şi produselor de panificaţie, produsele necesare 



fabricării pâinii, precum şi cele specializate (cisterne) care transportă lapte destinat prelucrării către punctele 
de procesare; cele care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase în conditiile legii, autolaboratoarele 
pentru măsurarea calităţii mediului;   

Art. 4. (1) În cazul în care agenţii constatatori observă posibilitatea depăşirii masei totale maxime 
autorizate a unui autovehicul, aceştia pot solicita conducătorului auto să supună autovehiculul unei operaţiuni 
de cântărire.  

(2) Conducătorul auto este obligat să însoţească agentul constatator la punctul de cântărire şi să 
supună autovehiculul acestei operaţiuni. 

(3) Incalcarea restrictiilor de circulatie impuse  de prezenta hotarare este evidenta in cazul in care 
insumarea masei autovehicolului impreuna cu masa marfurilor transportate de catre acesta depasesc 20 
tone.     

Art. 5 (1) Pentru agentii economici care desfasoara activitati de exploatare in zonele montane, 
transportul masei lemnoase se face pe drumurile forestiere amenajate cu acest scop, in interiorul fondului 
forestier, prin grija proprietarilor de terenuri forestiere. 

 (2) Se interzice amenajarea de rampe / depozite de orice fel, in  apropierea  drumurilor prevazute la 
art. 1 sau de o parte ori de alta a partii carosabile a acestor drumuri. 

Art. 6. (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsa intre 1.500 lei si 2.500 lei 
următoarele fapte:  

a.  conducerea unui autovehicul a cărui masă totală cântărită depăşeşte masa totală maximă 
autorizată;  

b. refuzul conducătorului auto de a supune autovehiculul operaţiunilor de cântărire solicitate de 
agenţii constatatori.  

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac de către 
agenţii  de Poliţie, precum şi de către persoanele imputernicite de catre primarul comunei Runcu in acest 
scop.  

 (3) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 cu modificările şi completările ulterioare privind 
regimul juridic al contravenţiilor, referitoare la constatarea, aplicarea sancţiunii, plata şi încasarea amenzii, 
precum şi la căile de atac, se aplică deopotrivă şi contravenţiilor stabilite prin prezenta hotărâre.  

(4) Contravenientul poate achita în termen de 15 zile de la data încheierii procesului verbal de 
contravenţie jumătate din minimul amenzii.  

Art. 7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data  adoptarii si publicarii acesteia prin mijloacele de 
publicitate.  

Art. 8. – Prevederile  prezentei hotărâri  vor fi duse la indeplinire de catre Compartimentul Politia 
Locala si Politia Rutiera.  

Art. 9. - Prezenta hotărâre se comunică: - Institutiei Prefectului - Judeţul GORJ; - Primarului comunei 
Runcu; - Compartimentului Politie locala , Politiei Runcu , Politiei Rutiere  si va fi afisata la toate punctele de 
informare din comuna Runcu precum si pe site-ul oficial al Comunei Runcu.  
           Adoptata în sedinta ordinara a Consiliului local Runcu din data de 27.09.2019 cu un nr de 15 
voturi pentru din totalul de 15 consilieri locali  prezenti din cei 15 in functie. 
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