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ROMANIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

„ A 

HOTARARE 

privind: instituirea unei restricţii de circulaţie pe drumul judeţean DJ 703, 
tronsonul cuprins între DN 6(E70) şi VO6F, în comuna Buzescu 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor 
art. 178 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având În vedere: 
- referatul de aprobare nr. 21828 din 13 octombrie 2022 al preşedintelui 

Consiliului Judeţean Teleorman; 
- raportul de specialitate nr. 24863 din 17 noiembrie 2022 al Direcţiei Tehnice şi 

Administrarea Patrimoniului privind instituirea unei restricţii de circulaţie pe drumul 
judeţean DJ 703, tronsonul cuprins între DN 6(E70) şi VO6F, în comuna Buzescu; 

- avizul de legalitate nr. 24824/VI/ A din 16 noiembrie 2022 al Direcţiei Juridice; 
-Adresa 1206/01.03.2021 a Primăriei Comunei Buzescu; 
- Avizul nr. 16465 din 30.07.2021 al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului 

Teleorman, Serviciul Rutier; 
- Acordul emis prin adresele nr. 92/65363 din 10.08.2022 şi nr. 92/79815 din 

28.09.2022 ale Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.; 
- prevederile art. 44 alin (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 5 alin. (7) şi art. 128 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drunţurile publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului comun al Ministrului de Interne şi al Ministrului 
Transporturilor nr. 1112/411/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea 
executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1358/2001 privind atestarea domeniului 
public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 
judeţul Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată; 

- avizele Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi Comisiei de organizare şi 
dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului înconjurător; 

- prevederile art. 22 alin. ( 1) lit. f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Teleonnan nr. 134 din 26.08.2021; 
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- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin (I) Iit. a) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă instituirea unei restricţii de circulaţie a vehiculelor cu masa 
maximă totală mai mare de 3,5 tone pe drumul judeţean DJ 703, tronsonul cuprins între 
DN 6 (E70) şi V06F, în comuna Buzescu, pentru o perioadă de 1 an. 

Art. 2. - În perioada de instituire a restricţiei prevăzute art. 1, vehiculele cu masa 
maximă totală mai mare de 3,5 tone vor folosi ruta ocolitoare VO Alexandria-DN 6-
Alexandria. 

Art. 3. - Hotărârea va intra în vigoare după refacerea şi completarea semnalizării 
rutiere existente, conform noii reglementări instituite, constatate printr-un proces verbal 
încheiat la faţa locului de autorităţile şi instituţiile publice implicate. 

Art.4. - Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman prin Direcţia Tehnică şi 

Administrarea Patrimoniului, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art. 5. - Secretarul general al judeţului, prin Compartimentul Monitorizare 
Proceduri Administrative şi Relaţia cu Consilierii Judeţeni, va comunica prezentul act 
administrativ Instituţiei Prefectului Judeţul Teleorman, Inspectoratului de Poliţie al 
Judeţului Teleorman-Serviciul Rutier, Comunei Buzescu şi Direcţiei Tehnice şi 

Administrarea Patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, în termenul 
prevăzut de lege. 

Nr. consilieri 
judeţeni în 

func ie 

Nr. consilieri 
judeţeni 
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CONTRASEMNEAZĂ 
Secretar general al judeţului, 

Silvia Oprescu 
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