ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV

HOTĂRÂRE
privind stabilirea cuantumului amenzilor contravenţionale pentru acele fapte care
constituie contravenţii, săvârşite pe drumurile publice aflate în administrarea
Consiliului Judeţean Ilfov şi aplicarea sancţiunilor în cauză

Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:
− Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor înregistrată la Consiliul
Judeţean Ilfov cu nr._______/_______.2009;
− Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov
nr._______/__________2009;
− Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
− Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii
economice;
− Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltate urbanistică, lucrări

publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Potrivit Hotărârii Guvernului
nr. 1.373 din 28 octombrie 2008, privind
reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice
din Romania;
Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.91 alin.(1) lit. ,,f'', lit.c, art.97 şi art.104, lit.f din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă cuantumul amenzilor contavenţionale prevăzute în anexa nr.1, nr.2 şi
nr.3 respectiv formularul ’’Proces verbal ’’de constatare a contravenţie prevăzut în
anexa nr.4, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Sumele astfel încasate se vor constitui venituri la bugetul local al judeţului Ilfov.
Art. 3 Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov în vederea împuternicirii
prin dispoziţie, a unor agenţi constatatori pentru efectuarea opririi şi controlului în
trafic a autovehiculelor care circulă pe drumurile publice aflate în administrarea
Consiliului Judeţean Ilfov, respectiv constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor în cauză.
Art. 4 Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 112/2002 îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 5 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
CRISTACHE RĂDULESCU

Contrasemnează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Monica Trandafir

Nr._______
Din _______2009

ANEXA NR.
La Hotărârea nr. .... din .......2009
PERSOANE FIZICE
Tabel pentru stabilirea cuantumului amenzilor contravenţionale pentru acele fapte care
constituie contravenţie pe drumurile publice, din Judeţul Ilfov

Nr. Încălcarea prevederilor din O. G. nr. 79/2001
crt. pentru modificarea şi completarea O. G. nr.
1.
2.
3.

4,

5,

Lucrări executate fără acordul Consiliului
Judeţean Ilfov
Încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2) din O.G.
nr. 43/1997 – este interzisa realizarea de culturi
agricole sau forestiere pe zonele de siguranta.
Încălcarea prevederilor art. 26 din Legea
413/2002 – amplasarea unor
obiective economice sau de altă natură, care
implica modificari ale traseului, ale elementelor
geometrice sau ale structurii de rezistenţă a unui
drum, se face cu acordul administratorului
drumului respectiv, cheltuielile aferente fiind în
sarcina celui care a solicitat modificările, cu
respectarea legislaţiei in vigoare privind
autorizarea executării construcţiilor.
Încălcarea prevederilor art. 43 din O. G. nr.
43/1997 – pe drumurile publice sunt interzise
a) competiţiile sportive, fără avizul prealabil al
administratorului drumului.
b) intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roţi
sau pe şenile.
d) scurgerea lubrifianţilor, a unor produse
inflamabile, toxice sau de altă natură.
e) ocuparea, prin depozitare, a părţii carosabile,
a staţiilor mijloacelor de transport în comun, a
şanţurilor, trotuarelor, pistelor şi zonelor de
siguranţă a drumului.
f) circulaţia autovehiculelor pe acostamente, pe
şanţuri, pe trotuare, pe spaţii de siguranţă ale
drumurilor.
Încălcarea prevederilor art. 44 alin. (3) din O.G.
nr. 43/1997 – se interzice blocarea sau
amplasarea de obstacole de orice fel pe

Cuantum amendă contravenţională
minim
3602,5lei

maxim
7205 lei

2882 lei

5764 lei

2882 lei

5764 lei

2882 lei

5764 lei

2882 lei

5764 lei

platforma drumurilor deschise circulaţiei publice,
cu excepţia cazurilor autorizate de
administratorul drumului.
6. Încălcarea prevederilor art. 46 din Legea
413/2002 – realizarea sau amplasarea în zona
drumului public a
panourilor publicitare, a oricărei construcţii sau
instalaţii, în orice scop, care sa nu pericliteze
siguranţa circulaţiei, se face cu respectarea
legislaţiei în vigoare, privind amplasarea si
autorizarea executării construcţiei şi numai cu
acordul prealabil al administratorului drumului.
7. Încălcarea prevederilor art. 47 alin. (5) din Legea
nr. 413/2002 – deţinătorii panourilor publicitare,
ai construcţiilor sau instalaţiilor acceptate cu
acordul prealabil al administratorului drumului în
zona drumurilor publice sunt obligaţi să execute,
pe cheltuiala lor şi fără nici o despăgubire din
partea administratorului drumului, demolarea,
mutarea sau modificarea acestora, dacă astfel a
fost convenit cu administratorul drumului la
momentul acordului, în condiţiile în care acest
lucru este impus de construirea, modernizarea,
modificarea, întreţinerea sau exploatarea
drumului public, precum şi de asigurarea
condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei.
8. Încălcarea prevederilor art. 48 din O.G. nr.
47/1997 – lucrările edilitare subterane se
amplasează, de regulă, ăn afara părţii carosabile
a drumului public sau în galerii vizitabile
9. Încălcarea prevederilor art. 50 din O.G. nr.
43/1997 – deţinătorii de construcţii sau de
instalaţii amplasate în zona drumului public sunt
obligaţi să execute revizia periodică şi repararea
acestora, pentru a asigura estetica, protejarea
drumului şi siguranţa circulaţiei.
10. Încălcarea prevederilor art. 52 alin. (1) din O.G.
nr. 47/1997 – proiectarea, construcţia sau
amenajarea căilor de acces la drumurile publice
se face potrivit legislaţiei în vigoare, de către cei
interesaţi, cu acordul prealabil al
administratorului drumului public.
11. Încălcarea prevederilor art. 53 din O.G. nr.
43/1997 – căile de acces realizate fără acordul
administratorului drumului public, precum şi căile
de acces neutilizate vor fi desfiinţate de cei care

2882 lei

5764 lei

2882 lei

5764 lei

2882 lei

5764 lei

2882 lei

5764 lei

2882 lei

5764 lei

2882 lei

5764 lei

12.
13.

14.

15.

16.

17.

le deţin.
Lucrări avizate şi executate fără a respecta
condiţiile stabilite prin acordul eliberat de
Consiliul Judeţean Ilfov
Încălcarea prevederilor art. 17 alin.(2) din O.G.
nr. 47/1997 – zonele de protecţie rămân în
gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care
le au în administrare sau în proprietate, cu
obligaţia ca acestea, să nu aducă prejudicii
drumului.
Încălcarea prevederilor art. 31 din O.G. nr.
43/1997 – instalaţiile de semnalizare şi
presemnalizare a trecerii la acelaşi nivel între
drum şi calea ferată se realizează de către
administratorul căii ferate, în funcţie de categoria
drumului, traficul rutier, frecvenţa şi viteza de
circulaţie a trenurilor.
Încălcarea prevederilor art. 44 alin. (1) din O.G:
nr. 47/1997 – administratorii drumurilor pot
institui restricţii temporare, parţiale sau totale de
circulaţie, pentru executarea unor lucrări.
Încălcarea prevederilor art. 47 alin. (1) din
O.G.nr. 79/2001 – în vederea fluidizării traficului
în afara localităţilor se interzice amplasarea
oricăror construcţii care generează trafic
suplimentar la o distanţă mai mică de 30 m de
marginea îmbrăcămintei asfaltice.
Încălcarea prevederilor art. 49 din O.G. nr.
43/1997 – proprietarul construcţiilor , instalaţiilor
sau al altor asemenea , realizate în zona
drumului , fără respectarea condiţiilor din
prezenta secţiune sau cu nerespectarea
condiţiilor din actul de acceptare, este obligat a
le desfiinţa sau a le muta, pe cheltuiala sa, în
termenul stabilit de administrator.

432.3 lei

2161.5 lei

432.3 lei

2161.5 lei

432.3 lei

2161.5 lei

432.3 lei

2161.5 lei

432.3 lei

2161.5 lei

432.3 lei

2161.5 lei

Notă: În cazul în care contravenientul săvârşeşte mai multe contravenţii sancţionate cu
amendă, sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie în parte, amenzile totalizate
neputând depăşi maximul prevăzut pentru contravenţia cea mai gravă. Contravenientul are
posibilitatea achitării în 48 de ore a jumătate din minimul amenzii.

DIRECTOR EXECUTIV D.L.P.,
Mihaela VOINEA

ÎNTOCMIT,
M. TOMESCU

ANEXA NR.
La Hotărârea nr. .... din .......2009
PERSOANE JURIDICE
Tabel pentru stabilirea cuantumului amenzilor contravenţionale pentru acele fapte care
constituie contravenţie pe drumurile publice, din Judeţul Ilfov

Nr. Încălcarea prevederilor din O. G. nr. 79/2001
crt. pentru modificarea şi completarea O. G. nr.
1.
2.

3.

4,

5,

Lucrări executate fără acordul Consiliului
Judeţean Ilfov
Încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2) din
O.G. nr. 43/1997 – este interzisa realizarea de
culturi agricole sau forestiere pe zonele de
siguranta.
Încălcarea prevederilor art. 26 din Legea
413/2002 – amplasarea unor
obiective economice sau de altă natură, care
implica modificari ale traseului, ale elementelor
geometrice sau ale structurii de rezistenţă a
unui drum, se face cu acordul administratorului
drumului respectiv, cheltuielile aferente fiind în
sarcina celui care a solicitat modificările, cu
respectarea legislaţiei in vigoare privind
autorizarea executării construcţiilor.
Încălcarea prevederilor art. 43 din O. G. nr.
43/1997 – pe drumurile publice sunt interzise
a) competiţiile sportive, fără avizul prealabil al
administratorului drumului.
b) intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe
roţi sau pe şenile.
d) scurgerea lubrifianţilor, a unor produse
inflamabile, toxice sau de altă natură.
e) ocuparea, prin depozitare, a părţii
carosabile, a staţiilor mijloacelor de transport
în comun, a şanţurilor, trotuarelor, pistelor şi
zonelor de siguranţă a drumului.
f) circulaţia autovehiculelor pe acostamente,
pe şanţuri, pe trotuare, pe spaţii de siguranţă
ale drumurilor.
Încălcarea prevederilor art. 44 alin. (3) din

Cuantum amendă contravenţională
minim
3930 lei

maxim
7860 lei

3144 lei

6288 lei

3144 lei

6288 lei

3144 lei

6288 lei

O.G. nr. 43/1997 – se interzice blocarea sau
amplasarea de obstacole de orice fel pe
platforma drumurilor deschise circulaţiei
publice, cu excepţia cazurilor autorizate de
administratorul drumului.
6. Încălcarea prevederilor art. 46 din Legea
413/2002 – realizarea sau amplasarea în zona
drumului public a
panourilor publicitare, a oricărei construcţii
sau instalaţii, în orice scop, care sa nu
pericliteze siguranţa circulaţiei, se face cu
respectarea legislaţiei în vigoare, privind
amplasarea si autorizarea executării
construcţiei şi numai cu acordul prealabil al
administratorului drumului.
7. Încălcarea prevederilor art. 47 alin. (5) din
Legea nr. 413/2002 – deţinătorii panourilor
publicitare, ai construcţiilor sau instalaţiilor
acceptate cu acordul prealabil al
administratorului drumului în zona drumurilor
publice sunt obligaţi să execute, pe cheltuiala
lor şi fără nici o despăgubire din partea
administratorului drumului, demolarea,
mutarea sau modificarea acestora, dacă astfel
a fost convenit cu administratorul drumului la
momentul acordului, în condiţiile în care acest
lucru este impus de construirea,
modernizarea, modificarea, întreţinerea sau
exploatarea drumului public, precum şi de
asigurarea condiţiilor pentru siguranţa
circulaţiei.
8. Încălcarea prevederilor art. 48 din O.G. nr.
47/1997 – lucrările edilitare subterane se
amplasează, de regulă, ăn afara părţii
carosabile a drumului public sau în galerii
vizitabile
9. Încălcarea prevederilor art. 50 din O.G. nr.
43/1997 – deţinătorii de construcţii sau de
instalaţii amplasate în zona drumului public
sunt obligaţi să execute revizia periodică şi
repararea acestora, pentru a asigura estetica,
protejarea drumului şi siguranţa circulaţiei.
10. Încălcarea prevederilor art. 52 alin. (1) din
O.G. nr. 47/1997 – proiectarea, construcţia
sau amenajarea căilor de acces la drumurile
publice se face potrivit legislaţiei în vigoare, de

3144 lei

6288 lei

3144 lei

6288 lei

3144 lei

6288 lei

3144 lei

6288 lei

3144 lei

6288 lei

3144 lei

6288 lei

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

către cei interesaţi, cu acordul prealabil al
administratorului drumului public.
Încălcarea prevederilor art. 53 din O.G. nr.
43/1997 – căile de acces realizate fără acordul
administratorului drumului public, precum şi
căile de acces neutilizate vor fi desfiinţate de
cei care le deţin.
Lucrări avizate şi executate fără a respecta
condiţiile stabilite prin acordul eliberat de
Consiliul Judeţean Ilfov
Încălcarea prevederilor art. 17 alin.(2) din O.G.
nr. 47/1997 – zonele de protecţie rămân în
gospodărirea persoanelor juridice sau fizice
care le au în administrare sau în proprietate,
cu obligaţia ca acestea, să nu aducă prejudicii
drumului.
Încălcarea prevederilor art. 31 din O.G. nr.
43/1997 – instalaţiile de semnalizare şi
presemnalizare a trecerii la acelaşi nivel între
drum şi calea ferată se realizează de către
administratorul căii ferate, în funcţie de
categoria drumului, traficul rutier, frecvenţa şi
viteza de circulaţie a trenurilor.
Încălcarea prevederilor art. 44 alin. (1) din
O.G: nr. 47/1997 – administratorii drumurilor
pot institui restricţii temporare, parţiale sau
totale de circulaţie, pentru executarea unor
lucrări.
Încălcarea prevederilor art. 47 alin. (1) din
O.G.nr. 79/2001 – în vederea fluidizării
traficului în afara localităţilor se interzice
amplasarea oricăror construcţii care
generează trafic suplimentar la o distanţă mai
mică de 30 m de marginea îmbrăcămintei
asfaltice.
Încălcarea prevederilor art. 49 din O.G. nr.
43/1997 – proprietarul construcţiilor ,
instalaţiilor sau al altor asemenea , realizate în
zona drumului , fără respectarea condiţiilor din
prezenta secţiune sau cu nerespectarea
condiţiilor din actul de acceptare, este obligat a
le desfiinţa sau a le muta, pe cheltuiala sa, în
termenul stabilit de administrator.

3144 lei

6288 lei

117.6 lei

2358 lei

117.6 lei

2358 lei

117.6 lei

2358 lei

117.6 lei

2358 lei

117.6 lei

2358 lei

117.6 lei

2358 lei

Notă: În cazul în care contravenientul săvârşeşte mai multe contravenţii sancţionate
cu amendă, sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie în parte, amenzile totalizate
neputând depăşi maximul prevăzut pentru contravenţia cea mai gravă. Contravenientul are
posibilitatea achitării în 48 de ore a jumătate din minimul amenzii.

DIRECTOR EXECUTIV D.L.P.,
Mihaela VOINEA

ÎNTOCMIT,
M. TOMESCU

ANEXA
La Hotarirea nr……din………2009

Cuantumul amenzilor în nerespectarea Hotărîrii de Guvern nr.1.373 din 28 Octombrie
2008 de către furnizorii şi utilizatorii de mărfuri divizibile.
Hotărîrea intră în aplicare începînd cu data de 06 02 2009
Bunuri divizibile – materiale vrac transportate făra ambalaj, în grămezi
neordonate, sub formă de pulbere, granule sau bucăţi, provenite din expluatări miniere, de
carieră sau balastieră ori materiale fluide sau semifluide provenite de la statiile de mixturi
asfaltice ori staţii de betoane, aditivi şi lianţi în construcţii, şi care sunt transportate cu vehicule.
Nr
crt

1

Art. 8 – (1)constituie contravenţii şi se
sancţionează cu amendă contravenţională
următoarele fapte.

minim

maxim

20 000 lei.

40 000 lei.

5 000 lei.

10 000 lei.

Incălcarea prevederilor art. 2 alin. (1) –
furnizori de bunuri divizibile sut obligati sa aiba in
dotare instalatii de cintarire a vehiculelor rutiere
-şi (2) – insalatiile de cintarire sa indeplineasca si
sa respecte conditiile prevazute - şi ale art. 4
lit.b),- sa cintareasca si sa emita tichet de cintar e), - sa tina evidenta cronologica a autorizatiilor de
transport - f), - sa nu permita plecarea din punctul
de incarcare a vehiculelor necintarite - g) – sa
prezinte personalului de control buletinul de
verificare metrologica a instalatiei de cintarire. - şi
j) – sa suspende furnizarea, pe calea rutiera, a
bunurilor divizibile, in perioada in care nu sunt
asigurate conditii pentru cintarire - furnizorului.

2

Cuantum amendă contravenţională

Incălcarea prevederilor art.3 - tichetul de
cintar eliberat de instalatia de cintarire va fi semnat
si stampilat de furnizor si va contine toate
elementele de personalizare. - şi ale art. 4 lit.c),
- sa tina evidenta cronologica a tichetelor de cintar
h),- sa asigure conditii pentru curatirea rorotilor
vehiculelor , inainte de intrarea acestora pe drumul
public. I), - sa nu permita parasirea punctului de
incarcare si accesul pe drumul public a vehiculelor
din care se scurg materiale divizibile şi l), - sa
prezinte administratorului drumului in termen de 30
de zile de la sfirsitul fiecarui an calendaristic sau
de la incetarea activitatii , situatia cantitatilor de
bunuri distribuite pe calea rutiere, conform
tichetelor de cintar eliberate. - furnizorului.

3

Incălcarea prevederilor art. 5 lit. a)- sa nu
transporte bunuri divizibile de la furnizori care nu
cintaresc sau nu elibereaza tichet de cintar pentru
toare vehivculele.şi c), - sa tranzbordeze
incarcatura, pe propria cheltuiala, partial sau total,
in unul sau mai multe vehicule, astfel incit sa fie
respectate masele pe axe maxime admise,
prevazute de legislatia in vigoare - utilizatorului.

4

5 000 lei.

10 000 lei.

1 000 lei

2 000 lei.

500 lei

1 000 lei.

2 000 lei.

4 000 lei.

Incălcarea prevederilor art. 5 lit. d) – sa nu
transporte materiale vrac cu vehiculele din dotare
carora le lipseste prelata sau fara sisteme de
inchidere care sa asigure etansietatea.-

utilizatorului
5

Incălcarea prevederilor art.6 lit. a) – sa
detina la bordul vehicolului si sa prezinte
organelor de control documente specifice
transportului, tichetul de cintar, si daca este cazul
autorizatia speciala de transport. - şi c), - sa nu
circule cu vehicule neacoperite cu prelata, -

conducătorului auto
6

Încălcarea prevederilor art. 6 lit. b) - sa nu
circule cu vehiculel care transporta bunuri
divizibile de la furnizori care nu efectueaza
cintarirea sau care nu elibereaza tichet de cintar şi d), - sa nu plece de la punctul de incarcare cu
vehicule cu depasiri ale masei totale maxime
admise sau cu depasirrea masei totale inscrisa in
autorizatia speciala de transport -

conducătorului auto.
DIRECTOR EXECUTIV D.LP.

Mihaela VOINEA

Intocmit,
Mircea IGNA

