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COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
HOTĂRÂRE 

privind ridicarea restricțiilor de tonaj de la 3,5 to la 7,5 to pentru transportul de marfă și 
persoane pe drumul național DN10    

        
Având în vedere: 
- prevederile art. 22 lit.b O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
- prevederile Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu completările și 

modificările ulterioare; 
- prevederile Legii nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 

completările și modificările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii C.J.S.U. Buzău nr. 15/17.09.2019 privind stabilirea unor măsuri 

suplimentare pentru traficul rutier pe viaductul Giurca de pe DN 10 km 82+632 pe raza județului 
Buzău; 

- adresa nr. 17/85354/18.09.2019 transmisă de Compania Națională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere SA – Direcția Regională de Drumuri și Poduri București privind răspunsul 
comunicat de SC TPF INGINERIE SRL București - societatea care a întocmit expertiza tehnică a 
viaductului; 

- adresa Instituției Prefectului – Județul Buzău nr.12378/20.09.2019 către Compania Națională 
de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA și Direcția Regională de Drumuri și Poduri București 
privind participarea la ședința extraordinară a CJSU Buzău din data de 24.09.2019 în vederea luării 
măsurilor dispuse prin expertiza tehnică a viaductului;   

- analiza efectuată în şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă din 
data de 24.09.2019; 

- procesul verbal nr. 12568/24.09.2019 privind ridicarea restricțiilor de tonaj pentru transportul 
de marfă și persoane pe drumul național DN 10; 

- adresa nr. 17/8539/24.09.2019 a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București - 
Serviciul ILAC și BMS privind ridicarea restricției de tonaj de 3,5 tone la 7,5 tone pe DN 10 km 
82+632;  

- adresa nr. 3.C/88401/24.09.2019 a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București - 
Serviciul Reabilitari privind ridicarea restricției de tonaj de 3,5 tone la 7,5 tone pe DN 10 km 86+300;  

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi 
funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului 
Buzău nr.782 /19.12.2018 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Începând cu data de 24 septembrie 2019 se ridică restricția de tonaj de la 3,5 to la 7,5 to 
pentru transportul de marfă și persoane pe drumul național DN 10, Viaductul Giurca km 82+632 și se 
menține desfășurarea circulației rutiere pe o singură bandă de mers, cu lățime de 2,25 m, cu zonă de 
siguranță 0,25m. 

Art. 2. Începând cu data de 24 septembrie 2019 în zona de execuție a lucrărilor de consolidare a 
drumului național DN 10 km 86+300 se ridică restricția de tonaj de la 3,5 to la 7,5 to. 

Art. 3. Modificarea semnalizării pentru obiectivele prevăzute la art.1 și art. 2, de către Secția 
Drumuri Naționale Buzău.  



Art. 4. Echipaje din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău vor supraveghea respectarea 
restricțiilor impuse.            

Art. 5. Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău 
prin Centrul Operaţional, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă. 
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Nr. 16 
Hotărârea a fost  adoptată cu 39 voturi „pentru” - voturi „ împotrivă”, - abţineri de cei 38 membrii 
prezenţi şi preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău.   


