ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
HOTĂRÂREA NR.121/2013
pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea drumurilor publice judeţene de
către autovehiculele care au masa maximă pe axă mai mare de 5,5 tone
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
Având în vedere nota de fundamentare a preşedintelui Consiliului Judeţean
Hunedoara la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Autoritate
Judeţeană de Transport, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Hunedoara;
Văzând procesul verbal nr.3735/2013;
În conformitate cu:
- prevederile art.282 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.2 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.44 alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (3) lit. (c) şi alin. (5) lit. a) pct. 12 din Legea nr. 215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind utilizarea drumurilor publice judeţene
de către autovehiculele care au masa maximă pe axă mai mare de 5,5 tone, conform
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Hunedoara şi va fi dusă la îndeplinire de către Serviciului Autoritate Judeţeană
de Transport.
PREŞEDINTE
Mircea Ioan Moloţ

Deva, la 28 iunie 2013

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniel Dan

Anexa
la Hotărârea nr.121/2013 a
Consiliului Județean Hunedoara

REGULAMENT
Privind utilizarea drumurilor publice judeţene de către autovehiculele care au masa
maximă pe axă mai mare de 5,5 tone
Cap.I
În temeiul dispoziţiilor:
- art.282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile
ulterioare;
- art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- art.44 alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
- Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice si Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, cu modificările şi completarile ulterioare;
- Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Art.1. Prevederile prezentului regulament se aplică în toate cazurile în care Consiliul
Judeţean Hunedoara aprobă instituirea, administrarea si gestionarea serviciilor publice de
interes judeţean al retelei de drumuri create in interesul tuturor persoanelor fizice si juridice.
Art.2. Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind instituirea taxelor
speciale de utilizare a drumurilor publice judetene si modalitatile ce trebuie indeplinite in
procedura de eliberare a autorizaţiilor speciale de circulatie.
Art.3. Se instituie taxa specială de utilizare a drumurilor publice judeţene, pe o
perioadă de 24 de luni, impusă pe anumite sectoare de drum, taxă ce reprezintă venit cu
destinaţie specială, destinată şi utilizată pentru suplimentarea surselor de finanţare a
lucrărilor de întreţinere, reparare, reabilitare a reţelei de drumuri judeţene în scopul
asigurării desfăşurării în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe drumurile judeţene, pentru
evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului.
Art.4. Taxa specială de utilizare a drumurilor publice judetene se instituie in temeiul
art.282 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare si
este fundamentata de necesitatea asigurarii siguranţei in trafic pe reţeaua de drumuri
judeţene aflate in domeniul public al judeţului Hunedoara.
Art.5. Instituirea taxei speciale de utilizare a drumurilor publice judeţene rezultă din
necesitatea acoperirii prejudiciilor cauzate de traficul greu, care in buna parte depăşeşte

limitele legale stabilite pentru drumurile respective. Drept urmare apare necesitatea
indentificarii şi atragerii unor noi surse de venit la bugetul judeţului în conformitate cu
posibilitatea conferită prin lege în vederea îndeplinirii obligaţiilor instituite prin dispoziţii
legale în sarcina administratorului drumurilor judetene de a mentine reteaua de drumuri in
stare corespunzatoare de siguranţă şi securitate rutieră, conform standardelor la nivel
national si european. Taxele speciale de utilizare a drumurilor judeţene urmează a fi
introduse pentru suplimentarea şi asigurarea sursei de finantare a lucrarilor de intretinere ,
reparare şi reabilitare a drumurilor judeţene in scopul asigurarii securităţii si siguranţei
rutiere precum şi pentru prevenirea evenimentelor rutiere.
Taxele speciale de utilizare a drumurilor judeţene sunt colectate într-un cont separat,
deschis în afara bugetului local. Contul de executie se aproba de Consiliul Judeţean
Hunedoara, iar sumele ramase neutilizate la sfârsitul anului se vor folosi în anul urmator cu
aceeaşi destinaţie.
Art.6. Taxele speciale de utilizare a drumurilor judeţene se instituie pentru
persoanele fizice şi juridice care detin/utilizeaza autovehicule/ansambluri de vehicule care
transporta bunuri divizibile provenite din exploatarea balastierelor, carierelor sau alte
provenienţe, care au masa maximă pe axă mai mare de 5,5 tone si folosesc drumurile
publice judetene din judetul Hunedoara.
Art.7. Taxele speciale de utilizare a drumurilor publice judeţene se stabilesc în
funcţie de masa maximă admisă pe axă, pentru autovehicule/ansambluri de vehicule
destinate transportului de mărfuri divizibile, astfel:
Masa maximă admisă pe axă cuprinsă între 5,5 tone - 7,5 tone
AUTORIZAŢIE tip A1
Perioada

15 zile

1 lună

3 luni

6 luni

12 luni

Taxa specială de utilizare a
drumurilor judeţene
[lei]

300

550

1500

2500

5000

Masa maximă admisă pe axă cuprinsă între 7,5 tone - 10 tone
AUTORIZAŢIE tip A2
Perioada

15 zile

1 lună

3 luni

6 luni

12 luni

Taxa specială de utilizare a
drumurilor judeţene
[lei]

1500

3000

8500

15000

25000

Masa maximă admisă pe axă mai mare de 10 tone
AUTORIZAŢIE tip A3
Perioada

5 zile

15 zile

1 lună

3 luni

6 luni

12 luni

Taxa specială de
utilizare a

1000

2500

5000

15000

25000

40000

drumurilor
judeţene
[lei]
Art.8.
(1) In vederea obţinerii autorizaţiilor speciale de circulatie pe drumurile
judetene, persoanele interesate se vor adresa Serviciului Autoritate Judeţeană de Transport
din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara.
(2) In vederea eliberării autorizaţiei speciale de circulaţie pe drumurile
judeţene, solicitantul va înainta o cerere tip la care va anexa următoarele documente, în
copie:
- actul de identitate/certificatul de înmatriculare al societăţii;
- certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a mijlocului de transport;
(3) Taxa specială de utilizare a drumurilor judeţene se stabileste in
baza maselor maxime pe axă stipulate in cerere, de către operatorul de transport.
(4) In urma verificării documentaţiei depuse, Serviciul Autoritate
Judeţeană de Transport va intocmi autorizaţia specială de circulaţie. Autorizaţia specială de
circulaţie se înregistrează şi se eliberează numai după achitarea taxei speciale de utilizare
a drumurilor publice judeţene.
(5) Termenul maxim pentru eliberarea autorizaţiei speciale de circulaţie
este de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
(6) Contravaloarea taxei poate fi achitată în numerar la sediul
Consiliului Judeţean Hunedoara, cât şi prin ordin de plată în contul Consiliului Judeţean
Hunedoara, deschis la Trezoreria Municipiului Deva.
Art.9. Modelul autorizatiei speciale de circulatie precum si modelul cererii pentru
eliberarea autorizatiei speciale de circulatie pe drumurile publice judetene sunt prevazute in
Cap.II din prezentul Regulament.
Art.10. Indrumarea, monitorizarea si controlul incasării taxelor speciale de utilizare
a drumurilor publice judetene revine Serviciului Autoritate Judeţeana de Transport din
cadrul Consiliului Judetean Hunedoara.
Art.11. Controlul traficului pe drumurile judeţene aflate în domeniul public al
judeţului Hunedoara se face de catre agentii constatatori ai Serviciului Autoritate Judeţeană
de Transport din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara, aflati pe echipaje mobile de
control.
Art.12. Conducatorii autovehiculelor de marfa, autotractoarelor, autotrenurilor care
circula pe drumurile judetene au obligatia de a opri si de a prezenta agentilor constatatori
dovada platii contravalorii taxei speciale de utilizare a drumurilor judetene (copie) si
autorizatia specială de circulatie aferentă, pe drumurile judetene (original).
Art.13. Refuzul conducătorilor de vehicule de a prezenta la ora si la data
controlului, autorizatia speciala de circulatie pe drumurile judetene constituie contravenţie
aplicată conducatorului auto.
Art.14. Responsabilitatea circulaţiei vehiculelor rutiere fara autorizaţia specială de
circulaţie sau cu depăşiri ale maselor inscrise in autorizaţia specială de circulaţie revine:
a) operatorului de transport rutier, astfel cum acesta este înscris în documentele de
transport;
b) persoanei fizice sau juridice care foloseşte vehiculul în baza unui alt drept decât
dreptul de proprietate, în situaţia în care operatorul de transport rutier nu poate fi identificat
din documentele de transport;
c) proprietarului vehiculului rutier, în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a) şi b)
nu pot fi identificate;
d) conducătorului auto, în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a), b) şi c) nu pot
fi identificate;
Art.15. Responsabilitatea controlului, constatarea contraventiilor si aplicarea
sanctiunilor stabilite prin prezentul regulament revine agentilor constatatori ai Serviciului
Autoritate Judeţeană de Transport din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara, imputerniciti
prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Hunedoara.

Art.16.
(1). Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) Lipsa autorizatiei speciale de circulatie pe drumurile publice judetene;
b) Refuzul de a prezenta la ora si la data controlului autorizaţia specială de circulatie
pe drumurile publice judetene;
c)Depasirea masei pentru care s-a eliberat autorizatia speciala de circulatie.
(2). a) Contravenţiile prevazute la alin(1) lit.a) si b) se sancţionează
cu amendă de la 4000 lei la 5000 lei.
b) Contravenţia prevazută la alin(1) lit.c) se sancţionează cu
amendă de la 3000 lei la 5000 lei.
c) Contravenţiile prevazute la alin(1) se sancţionează cu
avertisment in cazul în care se constată ca persoanele fizice si juridice care au
săvârşit fapta sunt la prima abatere de acest fel.
(3). Contravenţiilor prevazute la alin(1) le sunt aplicabile dispoziţiile
O.G.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării în termem de cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei ori, după
caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.
Art.17. Sunt exceptate de la plata taxei speciale de utilizare a drumurilor judeţene,
mijloacele de transport aparţinând următoarelor categorii de instituţii:
a) unităţile Ministerului Apărării Naţionale;
b) unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
c) serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, reglementate prin
Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
d) vehiculele care efectuează transporturi în cazul unor calamităţi sau dezastre
naturale.
Art.18. Consiliul Judetean Hunedoara va realiza semnalizarea corespunzatoare a
drumurilor judetene privind prevederile prezentei hotărâri prin amplasarea de panouri
informative şi va informa in scris Serviciul Rutier al Inspectoratului de Politie Judetean
Hunedoara, precum si participanţii la trafic prin mass- media.
Art.19. Agenţii constatatori din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara vor verifica
limitele de greutate prevăzute în autorizatia specială de circulaţie prin cântărirea greutăţilor
pe axe şi greutatii totale la autovehicule/ansambluri de vehicule destinate transportului de
marfă care circulă pe drumurile publice judeţene, conform modului de functionare a
echipajelor mobile de control (Cap.III).
Art.20. Prezentul regulament va intra in vigoare in 30 de zile de la data aducerii la
cunostinta publica.
Art.21. Pe toata durata de valabilitate a prezentului Regulament, taxele speciale de
utilizare a drumurilor judetene se pot modifica numai prin hotărâri ale Consiliului Judetean
Hunedoara.

Cap.II
MODELUL AUTORIZAŢIEI SPECIALE DE CIRCULAŢIE
pentru utilizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Hunedoara
Autorizaţia specială de circulaţie pe drumurile judeţene:
a) autorizaţiile speciale de circulatie pe drumurile judetene, vor fi executate, in formatul A4,
prin grija Consiliului Judetean Hunedoara. Autorizatiile speciale de circulatie vor cuprinde
pe langa elementele de identificare si stema judetului Hunedoara.
Autorizatiile se vor inseria si numerota cu regim special si vor avea elemente de siguranta
realizate la tiparire.
b)Autorizatiile de circulatie vor fi eliberate pentru urmatoarele termene de valabilitate:
- pentru 5 zile,
- pentru 15 zile,
- pentru 1 luna,
- pentru 3 luni,
- pentru 6 luni,
- pentru 12 luni,
formulare tipizate pe fond alb.
c) Gestiunea autorizatiilor speciale de circulatie pe drumurile judetene se va realiza
prin intermediul Serviciului Autoritate Judeţeană de Transport din cadrul Consiliului
Judeţean Hunedoara.
d) Autorizatia speciala de circulatie pe drumurile judetene va avea inscrise in mod
obligatoriu urmatoarele elemente de identificare:
- numarul si data inregistrarii;
- tipul si marca vehiculului;
- numarul de inmatriculare al vehicului;
- posesorul vehiculului si pe cine deserveste;
- perioada de valabilitate;
- greutatea pe axă pentru care a fost eliberata autorizatia;
- semnaturile autorizate;
- baza legala prin care s-a eliberat autorizatia specială de circulatie pe
drumurile judetene (HCJ nr…../….. )
Mentiuni:
- Autorizatia specială de circulaţie nu este transmisibila.
- In cazul deteriorarii autorizatiei speciale de circulatie se poate elibera o nouă autorizaţie
(cu aceleaşi inscrisuri cu cea deteriorată) numai dupa prezentarea autorizatiei speciale de
circulatie deteriorate, in vederea anulării.
- In cazul pierderii sau furtului autorizatiei se poate elibera dovada cu valabilitate pe o luna.
Dovada va purta aceleasi inscrisuri ca si inscrisul original. Dovada se va elibera dupa ce
solicitantul a anuntat pierderea sau furtul autorizatiei in presa locala. Dupa expirarea
termenului de o luna, se va putea elibera o noua autorizatie de circulatie (cu aceleasi
inscrisuri ca si vechea autorizatie pierduta) cu conditia achitarii tarifelor, incepand cu luna
urmatoare expirarii dovezii.
- falsificarea autorizatiei speciale de circulatie se pedepseste conform legilor in vigoare.

CERERE
pentru eliberarea autorizaţiei speciale de circulaţie pe drumurile judeţene
Subsemnatul______________________________________________, cu domiciliul
in_____________________________, str.____________________________, nr. _____,
bl. ____, ap. ___, telefon______________, posesor al C.I. (B.I.) seria _____
nr.___________________ eliberat de catre __________________________, la data de
______________,reprezentant al S.C.__________________________________________,
cu sediul in _________________________, str.__________________________________,
nr. ____, bl. _____, ap._______, C.U.I. __________________________,telefon
___________________, solicit eliberarea autorizatiei(lor) speciale de circulatie pe drumurile
publice judeţene pentru următoarele autovehicule/ansambluri de vehicule:

Marca /Tip
Nr.
Autovehicul/ansamblu
crt.
de vehicule

Număr de
înmatriculare

Tipul de
autorizaţie
solicitată

Perioada de
valabilitate a
autorizaţiei

1.

Anexez prezentei in copie, urmatoarele documente:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
ANGAJAMENT:
Ne asumăm întreaga responsabilitate asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta
cerere.
S-a eliberat autorizaţia specială de circulaţie Seria ____ nr.________ / _________

Data ________________

Semnătura şi ştampila solicitantului

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
330025 – Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud.
Hunedoara
Tel. 0254 211 350; 0254 211 624; Fax 0254 230 030
E-mail: cjhd_sre@rdslink.ro; conjudhd@artelecom.net
Website: www.cjhunedoara.ro

AUTORIZAŢIE SPECIALĂ DE CIRCULAŢIE TIP________
Seria ____ nr.________ / _________

Emitent: CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
SERVICIUL AUTORITATE JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT
S-a eliberat prezenta autorizaţie specială de circulaţie pentru următorul autovehicul
/ ansamblu de vehicule, conform HCJ nr._________________:
Transportator: ___________________________________________________________
Adresa:_________________________________________________________________
C.U.I.___________________________________________________________________
Beneficiar transport :_______________________________________________________
Marca/Tip
Nr.
Autovehicul/ansamblu
crt.
de vehicule

Număr de
înmatriculare

Masa maximă Perioada de valabilitate
pe axă
a autorizaţiei
autorizată

1.

S-a achitat suma de ______________lei, cu chitanţa/OP nr.________din_____________

PREŞEDINTE,
Şef serviciu,

Întocmit,

anexa nr.1 la regulament
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, Mun. Deva, Jud. Hunedoara
Cod de Înregistrare Fiscală : 4374474
Tel/fax. 0254/211350
PROCES - VERBAL
de constatare şi sancţionare a contravenţiei
Nr._______
Încheiat astăzi __________________, la _________________________________________________________
( ziua,luna, anul)
(locul încheierii procesului verbal)
Subsemnatul(a)____________________________________________________ angajat al Consiliului Judeţean Hunedoara Serviciul Autoritate Judeteana de Transport în funcţia de ______________________, în calitate de agent constatator, în baza
legitimaţiei de control nr. ___________din _____________, am constatat următoarele:
Persoana fizică/juridică____________________________________ cu domiciliul/sediul în ___________________________
str. _______________________________, nr._____, bl._____, sc.______, et.___, ap. ______, jud. ____________________
C.I./B.I.seria_____nr. ___________________ eliberat/eliberate de _______________________________________la data de
__________________CNP./CUI./cod fiscal_________________,avand functia de__________________________________,a
condus vehiculul având nr. de înmatriculare________________, categoria____________________ la data de _________,
ora_______, pe drumul judeţean________________________, localitatea__________________________, între
localităţile_______________________________________________________a săvârşit urmatoarea/urmatoarele faptă/fapte:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Fapta/Faptele constatată/constatate mai sus constituie contravenţie,fiind prevăzută/prevăzute de dispoziţiile art.____
alin.______lit.______din H.C.J. nr.______________şi este/sunt sancţionată/sancţionate de prevederile art. _____ alin._____
lit._____ din H.C.J. nr.______________care atrage/atrag sancţionarea cu amendă de la_____________la_______________
lei.
Agentul constatator aplică avertisment/amenda de _____________ lei, care se va achita in numerar la casieria
Consiliului Judeţean Hunedoara sau în contul Consiliului Judeţean Hunedoara RO04TREZ36621350201XXXXX – Trezoreria
Municipiului Deva, în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului–verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiei.
Contraventiei i se aplica dispozitiile O.G.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării in termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiei ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii adică _________lei.
Contravenientul are obligatia sa trimita imediat dupa achitare o copie dupa documentul care atestă plata amenzii la adresa
Consiliului Judeţean Hunedoara din antet.
Alte menţiuni _________________________________________________________________________________________
Contravenientul a formulat următoarele obiecţii: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul
________________________(numele şi prenumele), fiul/fiica lui __________şi al/a __________,născut/născută la data
de_____________, în_____________, domiciliat/domiciliată în ________________, str.________________,nr. __, bl.__,
sc.__, et.__, ap.___, judeţul ______________,posesor/posesoare al/a BI/CI. seria ___,nr.______________,eliberat/eliberată
de ___________ la data de_________________, CNP. ___________________.
Motivele incheierii procesului verbal fără martor _____________________________________________________________.
Împotriva prezentului proces – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile
de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia procesului verbal de constatare si sancţionare a
contravenţiei se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.Drept pentru care am încheiat
prezentul Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în 3(trei) exemplare.
Agent constatator,
___________________

Martor,
_____________________

Contravenient,
Am primit un exemplar al procesului verbal
şi înstiinţarea de plată
__________________________

ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ
Amenda prevăzută în Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nr._____, încheiat la data de ________,
aveţi obligaţia să o achitaţi la casieria Consiliului Judeţean Hunedoara sau în contul Consiliului Judeţean HunedoaraTrezoreria Municipiului Deva, în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului-verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiei.
În caz de neachitare a amenzii în termenul menţionat mai sus se va proceda la executarea silită, potrivit legii.

Agent constatator,
(nume şi semnătura)
_____________________

Am luat cunoştinţă,
Contravenient,
(nume şi semnătura)
_______________________

Cap.III
MODUL DE FUNCTIONARE A ECHIPAJELOR MOBILE DE CONTROL
1.Dispoziţii generale
1.1. În conformitate cu reglementările legale în vigoare (art. 44 alin 1 şi 2 din OG nr.
43/1997, republicată cu toate modificările şi completările ulterioare, administratorii
drumurilor pot să instituie restricţii de circulaţie cu carcater temporar, parţial sau total,
privind masa totală maximă admisă şi masa maximă admisă pe axa a vehiculelor aflate în
circulaţie pe sectorul de drum respectiv, pe poduri, în vederea protejării acestora, a
preîntâmpinării unor evenimente rutiere ori a executării unor lucrări, inclusiv pentru
înlăturarea efectelor calamităţilor naturale, cu informarea Poliţiei Rutiere, a M.T.C.T. şi a
utilizatorilor.
1.2. În baza prevederilor art. 61^2 lit. b din OG NR. 43/1997, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare, personalul împuternicit al administratorului drumului
este în drept să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni.
1.3. Interpretarea datelor înscrise în cartea de identitate a vehiculelor şi în certificatul
de înmatriculare, precum şi a celor rezultate din măsurători se efectuează în funcţie de
componenţa strictă în care acestea se deplasează pe drumul public, adică pentru : vehicul,
tren rutier, vehicul articulat.
1.4. Vehiculele supuse controlului specific al Serviciului Autoritate Judeteana de
Transport Hunedoara, se verifică atât din punct de vedere al greutăţii pe axe, al greutăţii
totale (prin cântărire), al dimensiunilor de gabarit (prin măsurare), precum şi a existenţei şi
valabilităţii tuturor celorlalte documente, autorizaţii sau avize specifice efectuării
transporturilor respective.
1.5. Echipajele mobile de control a transporturilor rutiere (E.M.C.A.T.R.) funcţionează
în componenţa Serviciului Autoritate Judeteana de Transport, din cadrul Consiliului
Judetean Hunedoara, serviciu care urmareste inclusiv si asigurarea funcţionării instalaţiilor
portabile de cântărire şi avizării metrologice. Se interzice cu desăvârşire intervenţia asupra
sigiliilor tuturor elementelor componente ale instalaţiilor portabile de cântarire şi a
calculatoarelor acestora.
2. Organizarea controlului
2.1. Echipajele mobile de control al traficului rutier însoţite permanent de
reprezentanţi ai Poliţiei rutiere acţionează pe reţeaua de drumuri de interes judeţean în
vederea desfăşurării unui control sigur şi eficient privind: siguranţa în circulaţie, încadrarea
maselor şi/sau dimensiunilor vehiculelor în limitele maxime admise prevazute de legislatia
in vigoare; respectiv existenţa la bordul vehiculelor a autorizatiei speciale de circulatie (în
original), valabilă si dovada achitarii taxelor speciale pentru circulaţia pe drumurile judetene
a vehiculelor de transport marfa conform restrictiilor de masa/tonaj impuse de
administratorul drumului, astfel incat sa se diminueze cat mai mult repercursiunile directe
asupra siguranţei circulaţiei rutiere şi a capacităţii portante a reţelei de drumuri, precum şi a
protecţiei mediului înconjurător.
2.2. Pentru efectuarea unui control eficient, conducerea Consiliului Judeţean
Hunedoara va colabora cu organele Poliţiei rutiere în vederea întocmirii şi corelării
programelor lunare de control.

2.3. Controlul E.M.C.A.T.R. se va desfaşura pe sectoare de drum cu trafic
preponderant greu şi foarte greu, cu orientare asupra zonelor de influenţă ale exploatărilor
miniere, forestiere, obiectivelor în curs de construire, etc.
2.4. Amplasarea E.M.C.A.T.R. în punctele de control, nu trebuie să permită
conducătorilor auto ocolirea secţiunilor de control. Amplasarea temporară a echipajului va
respecta condiţiile de vizibilitate, palier, aliniament, asigurarea fluenţei în desfăşurarea
traficului rutier, cu asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a instalaţiilor de cântărire.
3. Efectivul E.M.C.A.T.R.
3.1. Componenţa obligatorie a echipajului E.M.C.A.T.R. este de doi controlori de
trafic (agenti constatatori), din care minim unul să posede permis de conducere
corespunzător mijlocului de transport. Unul din agentii constatatori va avea atribuţii de şef
de echipaj.
3.2. Agenţii constatatori vor efectua controlul documentelor, dirijarea vehiculului în
vederea efectuării cântăririi şi a măsurătorilor de gabarit, montarea şi demontarea
instalaţiei de cântărire, a platformelor de acces şi semnalizării după care vor efectua
cantarirea si inregistrarea datelor din documentele necesare efectuării cântăririi, după care
se va emite tichetul de cântar şi se va incheia procesul – verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiei (daca este cazul).
Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor stabilite in
prezentul regulament este prezentat in anexa nr.1.
4. Dotarea echipajelor de control
4.1. În dotarea echipajului E.M.C.A.T.R. vor intra următoarele:
● Cate un vehicul cu capacitatea mixtă de transport ( minim 5 locuri pentru persoane
şi inscripţionat cu textul “CONTROL TRAFIC - SERVICIUL AUTORITATE
JUDETEANA DE TRANSPORT - CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA”;
● o instalaţie completă de cântărire portabilă;
● tehnica de calcul (laptop);
● surse de energie (baterii de acumulatori, generator de curent, etc);
● dispozitive de măsurători de gabarit (rulete 20,0 m şi 5,0 m, baston telescopic);
● telefon mobil;
● set complet de semnalizare rutieră ;
● legislaţia specifică .
4.2. Este strict interzisă folosirea echipamentelor din dotare în alte scopuri decât
cele pentru care au fost destinate potrivit prezentelor instrucţiuni.
4.3. Personalul echipajului va purta, în permanenţă în perioada de activitate, vesta
avertizoare reflectorizantă si legitimaţiile de control.
5. Operaţiunile prealabile măsurătorilor masice şi/sau de gabarit necesare
asigurării amplasamentului E.M.C.A.T.R.
5.1. Instalarea semnalizării rutiere specifice .
5.2. Pregătirea pentru punerea în funcţiune a instalaţiei portabile de cântărire prin
amplasare şi asigurarea cailor de acces, racordarea componentelor instalaţiei şi a
tehnicii de calcul la sursa de alimentare cu energie.

5.3. După oprirea de către agenţii de poliţie şi preluarea de la conducătorul auto a
documentelor (cartea de identitate, certificatul de înmatriculare, documente de însoţire a
mărfii, copia conforma, eventualele autorizatii speciale de circulatie, etc.), în cazul in
care vehiculul sau încărcătura impun efectuarea cântăririi sau măsurării dimensiunilor
de gabarit, acesta se dirijează de către agentul constatator, pe calea de acces la
instalaţia de cântărire (orizontalizată).
5.4. Echipajului E.M.C.A.T.R. îi revine sarcina identificării şi încadrării transportului
(configuraţiei) conform reglementărilor specifice.
6. Operaţiunile de cântărire şi măsurare a gabaritului
6.1. La executarea operaţiunilor de constatare a mărimilor masice rezultate prin
operaţiunea de cântărire sunt interzise cu desăvârşire manevrele ce pot duce la
influenţarea rezultatelor cântăririi prin:
- schimbarea centrului de greutate (intervenţia conducătorului auto asupra
suspensiei);
- schimbarea configuraţiei cu care vehiculul a circulat (coborârea axei ce a fost
suspendată până în momentul efectuării cântăririi);
- accelerările sau frânările bruşte, cât şi schimbarea sensului de mers al
vehiculului (pentru evitarea transferului de greutate între axe şi deteriorarea
instalaţiei de cântărire).
6.2. Este cu desăvârşire interzisă înregistrarea cântăririi repetate a aceleiaşi axe sau
excluderea de la cântărire a unei/unor axe din configuraţia reală.
6.3. În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 din OG nr. 2/2001 cu modificările şi
completările ulterioare, persoana fizica/juridică răspunde contravenţional în cazurile şi în
condiţiile prevăzute de actele normative prin care se stabilesc şi se sancţionează
contravenţii, inclusiv cele privind regimul drumurilor.
6.4. EMCATR va ţine evidenţa zilnică, cronologică şi sistematică a contravalorii
autorizaţiilor de circulatie încasate şi a PVCC încheiate.
6.5. În condiţiile depistării în trafic a oricărui vehicul de transport marfă (cu încărcătură)
ce utilizează reţeaua de drumuri judeţene având suspendată una din axele din
componenţa osiei duble sau triple, operaţiunea de cântărire va fi obligatorie şi se va
efectua conform configuraţiei în care acesta a circulat. În cazul constatării depăşirii
limitelor maxime admise de greutate pe axe (pentru configuraţia astfel rezultată ) în
procesul verbal de constatare a contravenţiei se va face în mod expres menţiunea cu
privire la circulaţia cu axa (axele) suspendată(e).
7. Elaborarea documentelor ca rezultat al cântăririi
7.1. La depistarea de către E.M.C.A.T.R. a unui vehicul care depăşeşte limitele maxime
admise de greutate respectiv depaseste masa/tonajul impuse de administratorul
drumului şi care circulă fără autorizaţie de circulatie emisă de administratorul drumului,
contravenientul se sancţionează cu amendă contravenţională.
7.2. Procesul verbal de constatare a contravenţiei semnat de conducătorul auto se
înmâneză odată cu înştiinţarea de plată, făcându-se menţiunea în procesul verbal
despre primirea acestora. În condiţiile primirii acestora, PVCC şi înştiinţarea de plată nu
se mai transmit prin poştă.
7.3. În momentul întocmirii procesului verbal de constatare a contravenţiei, în cazul în
care contravenientul, persoană fizică sau juridica, nu este de faţă, sau în cazurile în care

acesta refuză sau nu poate să semneze procesul verbal, agentul constatator va face
menţiune despre aceste împrejurări care trebuie să fie adeverite de cel puţin un martor
sau tratate corespunzător în lipsa acestuia (prin menţionarea motivelor ce au dus la
întocmirea P.V.C.C. în acest mod). Nu poate semna ca martor un alt agent constatator,
chiar dacă nu este în exerciţiul funcţiunii (inclusiv aparţinând A.N.D., R.A.R., A.R.R.,
I.P.J.). În termen de maxim 30 de zile de la data încheierii, unitatea din care face parte
organul care a aplicat sancţiunea va transmite procesul verbal de constatare a
contravenţiei (cu anexele la acesta) şi înştiinţarea de plată, prin poştă, cu confirmare de
primire, pe adresa contravenientului.
7.4. În cazul în care contravenientul face dovada plăţii amenzii contravenţionale în
termen de 15 zile de la înmânarea/primirea procesului verbal de constatare a
contravenţiei, orice urmărire, din partea Consiliului Judeţean Hunedoara, încetează.
7.5. În cazul în care contravenientul nu achită contravaloarea amenzii contravenţionale
în termen de 15 zile de la comunicare (sau înmânarea procesului verbal ) se
procedează la executarea silită.
7.6. Serviciul Autoritate Judeteana de Transport va comunica toate procesele verbale de
constatare si sanctionare a contraventiei, Serviciului Buget, Financiar Contabilitate
pentru luarea in evidenta si Compartimentului Urmarire, Incasare, Creante si Executari
Silite.
7.7. Cântărirea de către E.M.C.A.T.R., a autobetonierelor încărcate se va realiza cu
malaxorul în funcţiune având în vedere că acestea să nu-şi modifice centrul de greutate,
implicit repartiţia greutăţilor pe axe.
7.8. Pentru tratarea tuturor cazurilor în care greutatea totală este stabilită din documente
(inclusiv în cazul în care instalaţia de cântărire este defectă sau lipseşte) nu se vor aplica
toleranţele prevăzute de legislaţia în vigoare.
8. Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor portabile de cântărire
8.1. Se vor respecta cu stricteţe condiţiile impuse prin documentele de avizare
metrologică (Certificat de aprobare de model cu anexe, buletin de verificare
metrologică, manual de exploatare, condiţii tehnice etc.).
8.2. Întreţinerea, explotarea şi verificarea metrologică a instalaţiilor portabile de
cântărire se efectuează în conformitate cu reglementările stabilite de producător şi
autorizate de B.R.M.L., difuzate la furnizarea instalaţiilor.
8.3. Pentru instalaţiile portabile de cântărire verificările metrologice se efectuează la
fiecare 12 luni.
8.4. Verificarea metrologică periodică a instalaţiilor se va efectua obligatoriu înainte de
expirarea ultimei verificări, la comanda Consiliului Judeţean Hunedoara, depăşirea
perioadei de valabilitate ducând la responsabilitatea deţinătorului, inclusiv din punctul
de vedere al sumelor încasate şi eventual contestate.
8.5. În cazul unor verificări metrologice justificate, solicitate suplimentar de către alte
organe decât cele deţinătoare (numai cu avizul scris al Consiliului Judeţean
Hunedoara) contravaloarea acestora va fi suportată de solicitant.
8.6. Defecţiunile apărute şi remedierea acestora se vor înscrie în registrul special al
instalaţiei de cântărire, menţionându-se: data şi ora constatării defecţiunii, numele
lucrătorului care a constatat defecţiunea, în ce consta defecţiunea, data şi ora când sa anunţat defecţiunea la unitatea depanatoare sau care asigura service, numele
persoanei care a preluat mesajul electronic, data şi ora repunerii în funcţiune,

8.7. Pentru orice defecţiune constatată de către unitatea depanatoare sau care
asigură service, se va întocmi un proces verbal în care se va înscrie cauza defecţiunii
(semnat şi ştampilat).
8.8. Prezentarea spre depanare a instalaţiei de cântărire, inclusiva subansamblelor
precum şi constatarea defecţiunilor, se va realiza de către un delegat al Consiliului
Judeţean Hunedoara. Aceştia vor asista împreună la constatarea defecţiunilor, fiind
semnatari ai procesului verbal de recepţie.
8.9. Recepţia lucrărilor de remediere a defecţiunilor instalaţiilor de cântărire se va
efectua obligatoriu de către delegatul C.J. Hunedoara sub semnătura, căruia îi revine
întreaga responsabilitate a recepţiei.
8.10. Depozitarea instalaţiilor portabile de cântărire se face în încăperi uscate şi lipsite
de agenţi corozivi.
8.11. Transportul se efectuează numai cu mijloace de transport ale E.M.C.A.T.R.,
manipularea, montarea, exploatarea se va face numai de către personalul responsabil
şi instruit în acest sens.
8.12. Verificările metrologice periodice ale instalaţiilor portabile de cântărire se
efectuează obligatoriu cu instalaţii aparţinând furnizorului deţinător de soft.
9. Dispoziţii Finale
9.1. Personalul E.M.C.A.T.R. va ţine evidenţa zilnică a vehiculelor controlate şi
verificate din punct de vedere al respectării limitelor impuse de administratorul
drumului, si a celor de gabarit şi greutate, a autorizaţiilor de circulatie eliberate, a
sancţiunilor aplicate, cu menţionarea expresă a poziţiei unde s-a efectuat controlul,
ziua şi ora desfăşurării acestuia.
9.2. În condiţii de ceaţă, vizibilitatea redusă, polei, ploaie, ninsoare, viscol sau
temperaturi scazute, nu se vor desfăşura activităţi de control a E.M.C.A.T.R.
9.3. Echipajul va avea asupra sa, în permanenţă, actele normative în baza cărora îşi
desfăşoară activitatea.

