
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2021 

 
privind: aprobarea Regulamentului pentru controlul circulaţiei autovehiculelor cu 
depăşiri de greutate / gabarit, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru 
nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe drumurile judeţene 
din judeţul Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6968/23.06.2021 

 
Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget-finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 3, pentru 
dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice şi 
al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională, din cadrul Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 5, art. 7, art. 22, art. 44 alin. (1) şi (2), art. 59. art. 60, 
art. 61^2 lit. e) şi art. 66 (Anexa 2 şi 3) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 2, art. 46, art. 47 şi art. 48 alin. (1) din Normele privind 
autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau cu dimensiuni ce 
depăşesc masele şi/sau dimensiunile maselor maxime admise prevăzute în Ordonanţa 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, aprobate prin Ordinul comun al Ministrului Transporturilor / Ministrului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice / Ministrului Afacerilor Interne nr. 1236 / 6509 / 126 / 2018; 

Având în vedere prevederile Ordinului  Ministrului Transporturilor  nr. 1836/2018 pentru 
aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - 
S.A; 

Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere 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 completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. b,d), alin. (5) lit. l) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul pentru controlul circulaţiei autovehiculelor cu depăşiri de 
greutate / gabarit, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea 
prevederilor   Ordonanţei  Guvernului  nr.  43/1997  privind  regimul  drumurilor,  republicată,  cu  
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modificările şi completările ulterioare, pe drumurile judeţene din judeţul Galaţi, prevăzut în 
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi pentru ca, prin 

dispoziţie să stabilească persoanele care să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile 
prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi, 

Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi, Inspectoratului de Stat pentru Controlul în 
Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3.  

 
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Direcţia Tehnică şi Direcţia Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi.  

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                               Direcţia Tehnică, 
                                                                                                                                             Director Executiv 
                                                                                                                                              Radu MĂCIUCĂ 
 
 

 
                                                                                               
 

Laurenţiu ROMAN / Viorel MARIN 
               17.06.2021/1ex. 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel COCA 
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Anexa  

 
Regulament pentru controlul circulaţiei autovehiculelor cu depăşiri de greutate / gabarit, 
constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, pe drumurile judeţene din judeţul Galaţi,  

 
 

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE  
Art. 1. Prezentul Regulament reprezintă cadrul legal de circulaţie a vehiculelor rutiere cu 

masele şi dimensiunile maxime admise prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor cu 
greutăţi şi/sau dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime prevăzute de Ordonanţa 
Guvernului  nr. 43/1997, pe reţeaua drumurilor publice judeţene, de realizare a activităţii de 
control, constatarea contravenţiilor săvârşite şi aplicarea sancţiunilor pe drumurile judeţene de 
pe raza judeţului Galaţi, de către împuterniciţi ai Consiliului Judeţean Galaţi, numiţi în 
continuare, agenţi constatatori.  

Art. 2. Circulaţia vehiculelor rutiere este permisă pe reţeaua drumurilor publice judeţene 
numai dacă acestea îndeplinesc condiţiile impuse de reglementările în vigoare privind 
documentele specifice vehiculului, siguranţei rutiere, precum şi masele şi/sau dimensiunile de 
gabarit maxime admise.  

Art. 3. Masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe axe precum şi dimensiunile 
maxime admise de gabarit, sunt cele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Anexele nr. 2 şi 3).  

Art. 4. Circulaţia pe drumurile publice judeţene a vehiculelor rutiere care depăşesc 
limitele maxime admise de greutate şi/sau dimensiunile de gabarit cu sau fără încărcătură, se 
desfăşoară numai dacă corespund din punct de vedere a stării tehnice şi a cerinţelor de 
siguranţă a circulaţiei şi au autorizaţie specială de transport (A.S.T.) eliberată în prealabil de 
Consiliul Judeţean Galaţi în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) - alin. (6) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. 5. Activitatea de control, constatarea contravenţiilor săvârşite şi aplicarea 
sancţiunilor potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, se va desfăşura cu respectarea cerinţelor şi 
reglementărilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a celorlalte norme legale în materie.  

Art. 6. Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în cadrul prezentului Regulament au 
semnificaţiile prevăzute la art. 2 din Normele privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei 
vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime 
admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul comun al Ministrului 
Transporturilor / Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice / Ministrului Afacerilor 
Interne nr. 1236 / 6509 / 126 / 2018; 

Art. 7. În baza prevederilor art. 61^2 lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, personalul împuternicit 
al administratorului drumului este în drept să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni. 
Controlul activităţii se va face prin echipaje mobile de control a transporturilor rutiere (echipaje 
E.M.C.A.T.R.) care funcţionează în cadrul Direcţiei Tehnice – Serviciul Drumuri şi Poduri şi 
Direcţiei Arhitect Şef – Autoritatea Judeţeană de Transport Public. 
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 Art. 8. Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de 

interes judeţean:  
a) vehiculele rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile Ministerului 

Apărării Naţionale sau vehiculele care aparţin unei terţe părţi și care efectuează transporturi în 
interesul unităţilor Ministerului Apărării Naţionale, la solicitarea unităţilor militare; 
b) vehiculele rutiere deţinute de forţele militare ale statelor membre NATO sau ale 

Parteneriatului pentru Pace sau vehiculele care aparţin unei terţe părţi și care efectuează 
transporturi în interesul unei forţe militare, în cadrul unui acord la care România este parte, la 

solicitarea Centrului de Coordonare a Mișcării din cadrul Comandamentului Logistic întrunit al 
Ministerului Apărării Naţionale; 
c) vehiculele rutiere aflate în proprietatea sau care sunt folosite de către ori pentru forţele 

militare ale Statelor Unite ale Americii la solicitarea Centrului de Coordonare a Mișcării din 
cadrul Comandamentului Logistic întrunit al Ministerului Apărării Naţionale; 
d) vehiculele rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile subordonate 
Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea unităţilor care le deţin; 
 e) vehiculele rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Naţională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la solicitarea subunităţilor care le deţin; 
f) vehiculele rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgenţă, astfel 
cum sunt 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, la solicitarea 
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă care le deţin; 
 g) vehiculele rutiere care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare 
umanitare, utilajele destinate intervenţiilor sau vehiculele care transportă astfel de utilaje, în 
zonele în care a fost declarată starea de urgenţă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, la solicitarea comitetelor pentru situaţii de 

urgenţă constituite conform prevederilor art. 6 şi art. 7 ale Ordonanței de urgenţă a Guvernului 
nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

 h) vehiculele rutiere și utilajele specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează 

transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire a drumurilor naţionale și 
autostrăzilor sau de reparare şi repunere în funcţiune a elementelor de infrastructură rutieră ale 

drumurilor naționale şi autostrăzilor afectate în urma evenimentelor rutiere, calamităţi sau 

dezastre naturale, conform procedurilor interne stabilite de Compania Națională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere - S.A.; 
i) deţinătorul sau utilizatorul vehiculului este persoană juridică menţionată în certificatul de 
înmatriculare al autovehiculului, în copia conformă a licenţei comunitare pentru transportul rutier 
contra cost de mărfuri sau în copia conformă a certificatului de transport în cont propriu pentru 
transportul rutier de mărfuri. 

Art. 9.  
(1) Vehiculul cu depăşiri trebuie să fie precedat de un autovehicul de însoţire autorizat, 

dacă este îndeplinită cel puţin una din următoarele condiţii:  
a) lăţime mai mare de 3,2 m şi mai mică sau egală cu 4,5 m;  
b) lungime mai mare de 25,0 m şi mai mică sau egală cu 30,0 m;  
c) înălţime mai mare de 4,5 m;  
d) masă totală mai mare de 80,0 tone; 
e) pentru situaţiile prevăzute la lit. a) şi b), vehiculul care asigură însoţirea pe autostrăzi va 
circula în spatele vehiculului cu depăşiri.  

(2) Vehiculul cu depăşiri trebuie să fie însoţit de două autovehicule de însoţire autorizate, 
care să circule unul în faţa şi celălalt în spatele acestuia, dacă este îndeplinită cel puţin una din 
următoarele condiţii:  
a) lăţime mai mare de 4,5 m;  

https://lege5.ro/App/Document/gm2dknjq/ordonanta-nr-88-2001-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-serviciilor-publice-comunitare-pentru-situatii-de-urgenta?d=2021-06-17
https://lege5.ro/App/Document/gm4tamzw/legea-nr-363-2002-pentru-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-88-2001-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-serviciilor-publice-comunitare-pentru-situatii-de-urgenta?d=2021-06-17
https://lege5.ro/App/Document/giztqnzv/ordonanta-de-urgenta-nr-1-1999-privind-regimul-starii-de-asediu-si-regimul-starii-de-urgenta?d=2021-06-17
https://lege5.ro/App/Document/gu3dinbw/legea-nr-453-2004-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-1-1999-privind-regimul-starii-de-asediu-si-regimul-starii-de-urgenta?d=2021-06-17
https://lege5.ro/App/Document/gu3dgmby/ordonanta-de-urgenta-nr-21-2004-privind-sistemul-national-de-management-al-situatiilor-de-urgenta?pid=25094363&d=2021-06-17#p-25094363
https://lege5.ro/App/Document/gu3dgmby/ordonanta-de-urgenta-nr-21-2004-privind-sistemul-national-de-management-al-situatiilor-de-urgenta?pid=25094370&d=2021-06-17#p-25094370
https://lege5.ro/App/Document/gy4tinjv/legea-nr-15-2005-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-21-2004-privind-sistemul-national-de-management-al-situatiilor-de-urgenta?d=2021-06-17
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b) lungime mai mare de 30,0 m. 
c) înălţime mai mare de 4,5 m;  
d) masa totală mai mare de 80,0 tone, dacă vehiculul circulă pe autostrăzi.  

3) Vehiculul care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise 
trebuie să fie însoţit suplimentar de un echipaj al poliţiei rutiere, dacă este îndeplinită cel puţin 
una din următoarele condiţii:  
a) lăţime mai mare de 5,0 m;  
b) lungime mai mare de 40,0 m;  
c) înălţime mai mare de 5,0 m;  
d) masa totală mai mare de 80,0 tone.  
 

CAPITOLUL II: COMPETENŢE ŞI MODUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII  
Art. 10. Potrivit prevederilor art.60 şi art.61^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicată şi actualizată, în calitate de administrator al drumurilor 
publice judeţene de pe raza judeţului Galaţi, Consiliul Judeţean Galaţi are competenţe ca, prin 
împuterniciţii săi, numiţi agenţi constatatori, să efectueze controale privind respectarea 
prevederilor acestor acte normative privind exploatarea drumurilor publice sau ocuparea zonei 
acestora de către persoanele fizice si juridice, să constate contravenţiile săvârşite şi să aplice 
sancţiunile reglementate.  

Art. 11.  
(1) Personalul împuternicit al Consiliului Judeţean Galaţi va controla şi constata 

contravenţiile şi va aplica sancţiunile numai în limita împuternicirii date prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean şi a prezentului Regulament, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi 
şi cu respectarea cerinţelor şi procedurii reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  

(2) Personalul împuternicit al Consiliului Judeţean Galaţi care controlează şi constatată 
contravenţiile şi aplică sancţiunile are obligaţia de a cunoaşte prevederile prezentului 
Regulament precum şi celelalte prevederi legale in vigoare.  

Art. 12.  
(1) În realizarea competenţelor, agenţii constatatori vor desfăşura următoarele activităţi:  

a) verificarea prin cântărire a masei pe axe şi a masei totale şi compararea cu cele din 
documente;  
b) verificarea dimensiunilor de gabarit, prin măsurarea şi compararea cu cele prevăzute în 
documente;  
c) verificarea documentelor specifice de transport;  
d) constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor contravenţionale reglementate de 
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată şi actualizată.  

(2) După oprirea vehiculului rutier şi scoaterea acestuia din trafic, în locul stabilit pentru 
control, se procedează la efectuarea controlului de către fiecare dintre reprezentanţii instituţiilor 
abilitate.  

Art. 13. Procesul - Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor (P.V.C.S.C.) şi 
aplicare a sancţiunilor încheiat conform modelului tip prezentat în Anexa nr. 1 la prezentul 
Regulament va fi predat persoanei împuternicite cu evidenţa şi circuitul Proceselor - Verbale.  

Art. 14. Persoana împuternicită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean cu 
evidenţa şi circuitul Proceselor - Verbale va urmări dacă acestea sunt contestate în termenul 
legal prevăzut de actul normativ care reglementează regimul juridic al contravenţiilor. În caz 
contrar Procesele - Verbale vor fi înaintate Direcţiei Economie şi Finanţe, care va proceda la 
executarea lor.  

Art.15.  
(1) Activitatea de control, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va 

desfăşura conform unui program de control, întocmit conform protocoalelor de colaborare 
încheiate cu organele de control abilitate.  
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(2) La programarea activităţii, locurile de control în trafic se vor stabili pe amplasamente 

care permit scoaterea autovehiculelor din traficul rutier, astfel încât fluenţa şi siguranţa traficului 
rutier să nu fie afectate şi care să nu permită conducătorilor auto să ocolească punctele de 
control, optând pentru un nou traseu.  

(3) Zona de cântărire, va trebui să îndeplinească condiţiile impuse de Norma de 
Metrologie Legală NML 059 – 05 – Instalaţii portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la 
vehicule rutiere, aprobată prin Ordinul nr. 291/2005, emis de Biroul Român de Metrologie      
(MO 1102/07.12.2005). 

(4) Programul lunar de control are caracter de confidenţialitate.  
Art. 16.  
(1) În desfăşurarea activităţii de control, constatarea contravenţiilor şi aplicarea 

sancţiunilor, agenţii constatatori se vor legitima cu legitimaţia de control eliberată de Consiliul 
Judeţean Galaţi.  

(2) Legitimaţiile de control se semnează şi eliberează de Preşedintele Consiliului 
Judeţean Galaţi persoanelor împuternicite prin dispoziţie.  

Art. 17. Veniturile obţinute în urma controalelor efectuate conform prezentului 
Regulament se vor face venit la bugetul propriu al Consiliului Judeţean Galaţi, fiind utilizate 
pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale drumurilor de interes judeţean, precum 
şi pentru finanţarea cheltuielilor necesare efectuării controlului vehiculelor care efectuează 
transporturi cu depăşirea masei totale admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau 
dimensiunilor maxime admise.  

Art. 18. Prevederile prezentului Regulament se întregesc cu dispoziţiile legale în materie, 
în măsura în care nu îi sunt contrare.  

Art. 19. Prezentul Regulament se va modifica în cazul în care este necesară 
armonizarea cu modificările şi completările ce se vor aduce prevederilor legale în materie. 
 

CAPITOLUL III: MODUL DE FUNCŢIONARE A ECHIPAJELOR MOBILE DE 
CONTROL 
 Art. 20. Dispoziţii generale 

(1) În conformitate cu reglementările legale în vigoare  art. 44 alin. (1) şi alin. (2) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, administratorii drumurilor pot să instituie restricţii de circulaţie cu 
caracter 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, 
Ministerului Transporturilor şi a utilizatorilor. 

(2) În baza prevederilor art. 61^2 lit. e). din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , personalul împuternicit 
al administratorului drumului este în drept să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni. 

(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. 

(4) Vehiculele supuse controlului specific 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. 

(5) Echipajul mobil de control a transporturilor rutiere (E.M.C.A.T.R.) este format din 
reprezentaţi ai celor două Direcţii, respectiv Direcţia Tehnică – Serviciul Drumuri şi Poduri, şi 
Direcţia Arhitect Şef – Autoritatea Judeţeană de Transport Public. Asigurarea funcţionării 
instalaţiilor portabile de cântărire şi avizării metrologice intră în atribuţiile Direcţiei Tehnice – 
Serviciul Drumuri şi Poduri. Se interzice cu desăvârşire intervenţia asupra sigiliilor tuturor 
elementelor componente ale instalaţiilor portabile de cântărire şi a calculatoarelor acestora. 
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 Art. 21. Organizarea controlului 
 (1) Echipajele mobile de control al traficului rutier, însoţite permanent de reprezentanţi ai 
instituţiilor abilitate să oprească autovehicule în trafic, 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 
prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel încât să se diminueze cât mai mult repercusiunile 
directe asupra siguranţei circulaţiei rutiere şi a capacităţii portante a reţelei de drumuri, precum 
şi a protecţiei mediului înconjurător. 

(2) Controlul E.M.C.A.T.R. se va desfăşura pe sectoare de drum cu trafic preponderent 
greu şi foarte greu, cu orientare asupra zonelor de influenţă ale exploatărilor de tip balastiere, 
forestiere, obiectivelor în curs de construire, etc. 

(3) Amplasarea E.M.C.A.T.R. în punctele de control, nu trebuie să permită conducătorilor 
auto ocolirea secţiunilor de control. Amplasarea echipajului va respecta condiţiile de vizibilitate, 
palier, aliniament, asigurarea fluenţei în desfăşurarea traficului rutier, cu asigurarea condiţiilor 
optime de funcţionare a instalaţiilor de cântărire. 

Art. 22. Efectivul E.M.C.A.T.R. 
(1) Componenţa obligatorie a echipajului E.M.C.A.T.R. este de minim doi agenţi 

constatatori. Personalul Autorităţii Judeţene de Transport Public din cadrul Direcţiei Arhitect Şef 
poate efectua în perioada de control şi verificarea respectării legalităţii transportului judeţean de 
persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale, conform prevederilor Legii nr. 92/2007, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

(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, vor efectua cântărirea şi înregistrarea datelor 
din documentele necesare efectuării cântăririi, după care se va emite tichetul de cântar şi se va 
încheia Procesul - Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei (dacă este cazul). 

(3) Modelul Procesului - Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor stabilite în 
prezentul Regulament este prezentat în Anexa nr.1. 

Art. 23. Dotarea echipajului de control  
(1) În dotarea echipajului E.M.C.A.T.R. vor intra următoarele: 

a) autoutilitară cu capacitatea mixtă de transport (minim 5 locuri pentru persoane) inscripţionat 
cu textul “CONTROL TRAFIC – CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI” care va fi condus de un 
conducător auto angajat al Consiliului Judeţean Galaţi; autovehiculul va avea încheiată Poliţa 
de asigurare CASCO pentru persoane şi echipamentele din dotare; 
b) o instalaţie completă de cântărire portabilă; 
c) tehnică de calcul (laptop, imprimantă); 
d) sursă de energie suplimentară (generator de curent); 
e) dispozitive de măsurători de gabarit (rulete 20,0 m şi 5,0 m, baston telescopic); 
f) staţie radio; 
g) set complet de semnalizare rutieră; 
h) echipament de protecţie şi semnalizare pentru personal. 
 (2) Este strict interzisă folosirea echipamentelor din dotare în alte scopuri decât cele 
pentru care au fost destinate potrivit prezentelor instrucţiuni. 
 (3) Personalul echipajului va purta, în permanenţă în perioada de activitate, echipamentul 
de protecţie şi avertizare reflectorizant şi legitimaţiile de control. 

Art. 24. Operaţiunile prealabile măsurătorilor masice şi / sau de gabarit necesare 
asigurării amplasamentului E.M.C.A.T.R.  

(1) Instalarea semnalizării rutiere specifice în zona amenajată pentru control. 
(2) Pregătirea pentru punerea în funcţiune a instalaţiei portabile de cântărire prin 

amplasarea şi asigurarea căilor de acces, racordarea componentelor instalaţiei şi a tehnicii de 
calcul la sursa de alimentare cu energie. 
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(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 conformă, documentele conducătorului auto, eventualele Autorizaţii Speciale de 
Transport (AST), etc.), în cazul în 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 pe amplasamentul special amenajat. 

(4) Echipajului E.M.C.A.T.R. îi revine sarcina identificării şi încadrării transportului 
(configuraţiei) conform reglementărilor specifice. 

Art. 25. Operaţiunile de cântărire şi măsurare a gabaritului 
(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: 
a) schimbarea centrului de greutate (intervenţia conducătorului auto asupra suspensiei); 
b) schimbarea configuraţiei cu care vehiculul a circulat (coborârea axei ce a fost suspendată  
până în momentul efectuării cântăririi); 
c) accelerările sau frânările bruşte, cât şi schimbarea sensului de mers al vehiculului (pentru 
evitarea transferului de greutate între axe şi deteriorarea instalaţiei de cântărire).  

(2) Este cu desăvârşire interzisă înregistrarea cântăririi repetate a aceleiaşi axe sau 
excluderea de la cântărire a unei/unor axe din configuraţia reală. 

(3) În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoana fizică 
/ 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. 

(4) E.M.C.A.T.R. va ţine evidenţa zilnică, cronologică şi sistematică a Proceselor - 
Verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei (P.V.C.S.C.) încheiate. 

(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 şi sancţionare a 
contravenţiei se va face în mod expres menţiunea cu privire la circulaţia cu axa / axele 
suspendată(e). 

Art. 26. Elaborarea documentelor ca rezultat al cântăririi 
(1) La depistarea de către E.M.C.A.T.R. a unui vehicul care depăşeşte limitele maxime 

admise de greutate/gabarit, respectiv depăşeşte masa/gabarit impuse de administratorul 
drumului şi înscrise în A.S.T. emisă de administratorul drumului, contravenientul se 
sancţionează cu amendă contravenţională. 

(2) P.V.C.S.C. semnat de conducătorul auto se înmânează odată cu înştiinţarea de plată, 
făcându-se menţiunea în Procesul - Verbal despre primirea acestora. În condiţiile primirii 
acestora, P.V.C.S.C. şi înştiinţarea de plată nu se mai transmit prin poştă. 

(3) În momentul întocmirii Procesului - Verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiei, în cazul în care contravenientul, persoană fizică sau juridică, 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.S.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., I.S.C.T.R., I.P.J.). În 
termen de maxim 60 de zile de la data încheierii, unitatea din care face parte organul de control 
care a aplicat sancţiunea va transmite P.V.C.S.C-ul (cu anexele la acesta) şi înştiinţarea de 
plată, prin poştă, cu confirmare de primire, pe adresa contravenientului. 

(4) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii 
P.V.C.S.C. ori după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii 
contravenţionale prevăzute, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în 
Procesul - Verbal. 
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(5) În cazul în care contravenientul face dovada plăţii amenzii contravenţionale în termen 

de 15 zile de la înmânarea/primirea Procesului - Verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiei, orice urmărire, din partea Consiliului Judeţean Galaţi, încetează. 

(6) 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) 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. 

(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. 

Art. 27. Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor portabile de cântărire 
(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.). 

(2) Întreţinerea, exploatarea şi verificarea metrologică a instalaţiilor portabile de cântărire 
se efectuează în conformitate cu reglementările stabilite de producător şi autorizate de Biroul 
Român de Metrologie legală (B.R.M.L.), difuzate la furnizarea instalaţiilor.  

(3) Pentru instalaţiile portabile de cântărire verificările metrologice se efectuează conform 
Normelor B.R.M.L.. 

(4) Verificarea metrologică periodică a instalaţiilor se va efectua obligatoriu înainte de 
expirarea ultimei verificări, la comanda Consiliului Judeţean Galaţi.  

(5) În cazul unor verificări metrologice justificate, solicitate suplimentar de către alte 
organe decât cele deţinătoare (numai cu avizul scris al Consiliului Judeţean Galaţi) 
contravaloarea acestora va fi suportată de solicitant. 

(6) Defecţiunile apărute şi remedierea acestora se vor înscrie în registrul special al 
instalaţiei de cântărire, menţionându-se: data şi ora constatării defecţiunii, numele agentului 
care a constatat defecţiunea, în ce consta defecţiunea, data şi ora când s-a anunţat defecţiunea 
la unitatea depanatoare sau care asigura service, numele persoanei care a preluat mesajul 
electronic, data şi ora repunerii în funcţiune,  

(7) Pentru orice defecţiune constatată de către unitatea depanatoare sau care asigură 
service-ul, se va întocmi un Proces - Verbal în care se va înscrie cauza defecţiunii (semnat şi 
ştampilat). 

(8) Prezentarea spre depanare a instalaţiei de cântărire, inclusiv a subansamblelor 
precum şi constatarea defecţiunilor, se va realiza de către un delegat al Consiliului Judeţean 
Galaţi care va asista la constatarea defecţiunilor, fiind semnatar al Procesului - Verbal de 
recepţie. 

(9) Recepţia lucrărilor de remediere a defecţiunilor instalaţiilor de cântărire se va efectua 
obligatoriu de către delegatul Consiliului Judeţean Galaţi sub semnătură, căruia îi revine 
întreaga responsabilitate a recepţiei. 

(10) Depozitarea instalaţiilor portabile de cântărire se face în încăperi uscate şi lipsite de 
agenţi corozivi dotate cu instalaţie de spălare a covoarelor de aducere la nivel (paduri). 

(11) Transportul se efectuează numai cu mijloace de transport aflate în dotarea 
E.M.C.A.T.R. manipularea, montarea, exploatarea se va face numai de către personalul 
responsabil şi instruit în acest sens. 

(12) Verificările metrologice periodice ale instalaţiilor portabile de cântărire se efectuează 
obligatoriu cu instalaţii aparţinând furnizorului deţinător de soft. 
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Art. 28. Dispoziţii Finale 
(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, şi a celor de 
gabarit şi greutate, a sancţiunilor aplicate, cu menţionarea expresă a poziţiei unde  s-a efectuat 
controlul, ziua şi ora desfăşurării acestuia. 

(2) În condiţii de ceaţă, vizibilitatea redusă, polei, ploaie, ninsoare, viscol sau temperaturi 
scăzute, nu se vor desfăşura activităţi de control a E.M.C.A.T.R. 

(3) Echipajul va avea asupra sa, în permanenţă, actele normative în baza cărora îşi 
desfăşoară activitatea. 
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Anexa 1 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                               
Str. Eroilor nr. 7, Galaţi, cod 800119 
Cod de Înregistrare Fiscală: 3127476 
                                                                                                      

PROCES – VERBAL Seria CJG nr. ____________ 
de constatare şi sancţionare a contravenţiei 

 
Încheiat astăzi  __________________, la _______________________________________________________ 
                         (ziua, luna, anul – ora)                                  (locul încheierii Procesului - Verbal) 
Subsemnatul(a)____________________________________________________________________ angajat al 
Consiliului Judeţean Galaţi în funcţia de _________________________________________, în calitate de agent 
constatator, în baza legitimaţiei de control nr. ___________ din _____________, am constatat următoarele: 
Persoana fizică/juridică____________________________________cudomiciliul/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________________,nr. înmatriculare la registrul comerţului _________________________ 
având funcţia de ____________________la _____________________________________________a condus 
vehiculul având nr. de înmatriculare ________________categoria_________marca______________ la data de 
__________ora_______pe drumul judeţean _______ localitatea_________________________,între localităţile 
____________________________________________________a săvârşit următoarea / următoarele faptă/fapte: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Fapta / Faptele constatată / constatate mai sus constituie contravenţie, fiind prevăzută / prevăzute de dispoziţiile 
art.____ alin.___ lit.______din____________________________________şi este/sunt sancţionată/sancţionate de 
prevederile art. _____ alin._____ lit._____ din _________________________________________________ care 
atrage/atrag sancţionarea cu amendă de la________________ la_______________ lei.  
Agentul constatator aplică amenda de ___________________ lei.    
Amenda integrală în valoare de _______________ lei sau în termen de 15 zile ______________ lei se achită la 
casieria Consiliului Judeţean Galaţi sau la CEC Bank în contul Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
RO88TREZ30621A350102XXXX – Trezoreria Municipiului Galaţi, beneficiar Bugetul local al CJ Galaţi. 
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 încheierii Procesului - Verbal fără martor: _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________. 
Împotriva prezentului Proces - Verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau 
comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia de la Procesul - Verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiei se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. 
Prezentul Proces - Verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul împreună cu înştiinţarea de plată s-au 
înmânat contravenientului astăzi, ______________________vor fi comunicate contravenientului în termen de cel 
mult 2 luni de la data încheierii Procesului - Verbal.        
   
                  Am primit Procesul - Verbal 

Agent constatator,                                    Martor,                                                   Contravenient,                         
___________________________                ________________________     ______________________ 
___________________________  
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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 Galaţi sau la CEC 

Bank în contul CJ Galaţi nr. RO88TREZ30621A350102XXXX  – Trezoreria Municipiului Galaţi, beneficiar Bugetul 
local al CJ Galaţi, în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea Procesului - Verbal, urmând să predaţi o 
copie de pe chitanţă la sediul instituţiei din care face parte agentul constatator. 
         În caz de neachitare a amenzii în termenul menţionat mai sus se va proceda la executarea silită, potrivit legii.    
                

                                                                                                                                         Am luat la cunoştinţă, 
           Agent constatator,                                                                                                      Contravenient, 
         (nume şi semnătura)                                                                                                (nume şi  semnătura) 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                  Nr.  6968/23.06. 2021  
DIRECŢIA TEHNICĂ 
SERVICIUL DRUMURI ŞI PODURI 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului 
pentru controlul circulaţiei autovehiculelor cu depăşiri de greutate / gabarit, constatarea 

contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, pe drumurile judeţene din judeţul Galaţi 
 
 
La nivelul judeţului Galaţi reţeaua de drumuri judeţene administrate de Consiliul Judeţean 

Galaţi este formată din ansamblul de drumuri judeţene totalizând 790,815 km. În calitate de 
administrator, Consiliul Judeţean Galaţi are obligaţia de a furniza totalitatea serviciilor tehnico – 
economico - administrative necesare, destinate menţinerii în stare de siguranţă şi funcţionare a 
acestei reţele de căi rutiere. 

Administratorul drumului are obligaţia de a asigura semnalizarea şi  menţinerea 
drumurilor judeţene în starea tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de 
siguranţă. În acest sens, în vederea desfăşurării unui control sigur şi eficient privind siguranţa în 
circulaţie, încadrarea maselor şi/sau dimensiunilor vehiculelor în limitele maxime admise 
prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi în scopul diminuării cât mai mult a repercusiunilor 
directe asupra siguranţei circulaţiei rutiere şi a capacităţii portante a reţelei de drumuri, Consiliul 
Judeţean Galaţi a achiziţionat o instalaţie completă de cântărire portabilă şi a organizat 
procedura de control aferentă acestei activităţi. 

Veniturile realizate din amenzile încasate, vor fi destinate şi utilizate pentru 
suplimentarea surselor de finanţare a lucrărilor de întreţinere, reparare şi reabilitare a reţelei de 
drumuri judeţene. 

Considerăm oportună aprobarea Regulamentului pentru controlul circulaţiei 
autovehiculelor cu depăşiri de greutate/gabarit, constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe drumurile judeţene 
din judeţul Galaţi. 

În acest sens, supunem analizei şi aprobării Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru controlul circulaţiei autovehiculelor cu 
depăşiri de greutate / gabarit, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru 
nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe drumurile judeţene din judeţul Galaţi. 

Solicităm Raportul de specialitate comun al Direcţiilor din cadrul Aparatului de 
specialitate, precum şi avizul Comisiei de specialitate nr. 1 buget-finanţe, strategii, studii şi 
prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 3, pentru dezvoltare urbană şi 
rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice şi al Comisiei de 
specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională, din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                   Nr. 6968 /23.06.2021 
Direcţiile din Aparatul de Specialitate 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului 
pentru controlul circulaţiei autovehiculelor cu depăşiri de greutate / gabarit, constatarea 

contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, pe drumurile judeţene din judeţul Galaţi 
 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 

de hotărâre, scopul fiind aprobarea Regulamentului pentru controlul circulaţiei autovehiculelor 
cu depăşiri de greutate / gabarit, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru 
nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe drumurile judeţene din judeţul Galaţi.
 Din structura drumurilor publice fac parte drumurile de interes naţional, drumurile de 
interes judeţean şi drumurile de interes local. Drumurile de interes judeţean fac parte din 
proprietatea publică a judeţului Galaţi şi asigură legătura între reşedinţa de judeţ, municipii, 
oraşe, comune şi sunt administrate de Consiliul Judeţean Galaţi. 
 Reţeaua de drumuri din judeţul Galaţi are următoarea structură: 

•   9 drumuri naţionale  (DN) cu o lungime totală de 314,193 km; 
• 43 drumuri judeţene   (DJ) cu o lungime totală de  790,815 km; 
• 91 drumuri comunale (DC) cu o lungime totală de  453,107 km. 
Administratorul drumului are obligaţia de a asigura semnalizarea şi  menţinerea 

drumurilor judeţene în starea tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de 
siguranţă. În acest sens, în vederea desfăşurării unui control sigur şi eficient privind siguranţa în 
circulaţie, încadrarea maselor şi/sau dimensiunilor vehiculelor în limitele maxime admise 
prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi în scopul diminuării cât mai mult a repercusiunilor 
directe asupra siguranţei circulaţiei rutiere şi a capacităţii portante a reţelei de drumuri, Consiliul 
Judeţean Galaţi a achiziţionat o instalaţie completă de cântărire portabilă şi a organizat 
procedura de control aferentă acestei activităţi. 
 Scopul acestei activităţi îl reprezintă asigurarea şi punerea la dispoziţia tuturor 
participanţilor la trafic pe reţeaua de drumuri judeţene a unui serviciu public de calitate şi 
determinant pentru siguranţa şi securitatea rutieră în noile condiţii de creştere a intensităţii 
traficului rutier, a evenimentelor rutiere datorate stării drumurilor. 
 Veniturile realizate din amenzile încasate, vor fi destinate şi utilizate pentru 
suplimentarea surselor de finanţare a lucrărilor de întreţinere, reparare şi reabilitare a reţelei de 
drumuri judeţene. 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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