
     R O M Â N I A 
    JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.121/2008 
 

privind  împuternicirea unor funcţionari publici din aparatul de specialitate al 
Consiliului judeţean Vaslui pentru a constata contravenţiile şi aplica sancţiuni la 

regimul exploatării drumurilor judeţene 
 

 având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean 
Vaslui; 

având în vedere dispoziţiile art.61, lit.b) din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 
 în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.f) şi art.97 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
 
  Consiliul judeţean Vaslui,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Articol unic – Pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor 
prevăzute la art.60 alin.(1) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se 
împuternicesc următorii : 
 1. Domnul Chircu Constantin, consilier în cadrul Direcţiei tehnice; 
 2. Domnul Florea Mihai, consilier în cadrul Direcţiei Tehnice. 
 
                                                                                  Vaslui, 12 septembrie 2008  

 

                          P R E Ş E D I N T E, 

                            Vasile Mihalachi 
 
 
                                                  Contrasemnează: 
                                    Secretarul judeţului Vaslui 
                                           Gheorghe Stoica 
 



ROMÂNIA 
    JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
        PREŞEDINTE 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
la proiectul de hotărâre privind împuternicirea unor funcţionari publici din aparatul 
de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui pentru a constata contravenţiile şi 
aplica sancţiuni la regimul drumurilor judeţene 

  
 

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI 
 
     Consiliul judeţean Vaslui are în administrare o reţea de 52 drumuri judeţene 

cu o lungime totală de 939,000 km, din care numai 375,400 km sunt modernizate, 

astfel : 216,200 km covor asfaltic în două straturi, 143,800 km îmbrăcăminţi 

asfaltice uşoare si 15,400 km beton de ciment, restul de 563,600 km, sunt drumuri 

nemodenizate din care 381,000 km drumuri împietruite şi 182,600 km drumuri de 

pământ. 

      Starea acestor drumuri vă este cunoscută  şi se datorează atât faptului că 

traficul auto a crescut exponenţial, din punct de vedere al numărului de vehicule 

etalon, dar a crescut şi din punct de vedere al gabaritului, (greutăţii totale), depăşind 

cu mult datele de trafic de perspectivă, inclusiv coeficienţii de siguranţă, luate în 

calcul la momentul proiectării şi construcţiei, cu influenţe dezastroase pentru 

viabilitatea acestora. 

Ţinând cont de prevederile normativului, AND 554-2002, privind durata 

normată de funcţionare, precum şi de faptul că, prin lipsa intervenţiilor (din lipsa 

fondurilor corespunzătoare), în cantitatea şi de calitatea necesară, prevăzută de 

standardele în vigoare, majoritatea drumurilor judeţene, având şi durata de 

exploatare  depăşită, pot deveni improprii circulaţiei rutiere. 

De asemeni acolo unde s-au făcut deja intervenţii, prin aşternerea de covoare 

asfaltice, datorită transporturilor frecvente, în mod repetat, cu autovehicule cu 

gabarit depăşit, (cu precădere, în zonele de exploatare forestieră, peridocuri cu 



suprasarcină pe axă), deja au apărut degradări ale covoarelor asfaltice, lucru pe care 

îl riscăm şi pe investiţiile pe care le derulăm din împrumut, precum şi pe investiţiile 

derulate pe fonduri structurale. 

Pentru menţinerea fluenţei circulaţiei se impune o monitorizare strictă a 

transporturilor din punct de vedere a greutăţii pe axă şi a greutăţii totale.  

          In baza art. 61, lit. b, din Ordonanţa Guvernului nr.43 din 28 august 1997, 

privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

vederea protejării şi monitorizării acestui patrimoniu, propun împuternicirea 

domnilor ingineri Constantin Chircu şi Mihai Florea, funcţionari publici din 

aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, pentru a constata contravenţii 

şi a aplica sancţiuni la regimul exploatării drumurilor judeţene. 

        Faţă de  considerentele arătate mai sus, va propun să adoptaţi proiectul de 

hotărâre privind împuternicirea unor funcţionari publici din aparatul de specialitate 

al Consiliului judeţean Vaslui pentru a constata contravenţiile şi aplica sancţiuni la 

regimul drumurilor judeţene în forma prezentată.  

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
         Vasile Mihalachi 
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