ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr.38
din 30 martie 2022
privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și unele unități
administrativ-teritoriale din județul Sălaj pentru organizarea şi coordonarea
activităţilor de înregistrare a circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene,
aflate în patrimoniul județului, pe anul 2022
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 4624 din 22.03.2022 al Preşedintelui Consiliului judeţean;
- raportul de specialitate comun nr.4625 din 22.03.2022 al Direcţiei patrimoniu și al
Direcției economice ;
- prevederile art. 4 din Ordinul nr.145/359/2022 din 10 februarie 2022 privind aprobarea
Instrucţiunilor pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice în
anul 2022 - indicativ AND 557-2022;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările și modificările ulterioare.
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă acordul de asociere între Județul Sălaj și unele unități administrativteritoriale din județul Sălaj pentru organizarea şi coordonarea activităţilor de înregistrare a
circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene, aflate în patrimoniul județului, pe anul 2022, conform
Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă costurile necesare pentru desfăşurarea activităţilor de înregistrare a
circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene, la suma de 94,30 mii lei, conform Anexei nr.2, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
patrimoniu și Direcţia economică.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Direcţia patrimoniu;
- unităţile administrativ - teritoriale prevăzute în Anexa nr.2.
PREŞEDINTE,
Dinu-Iancu Sălăjanu

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.38 din 30 martie 2022 privind aprobarea
acordului de asociere între Județul Sălaj și unele unități administrativ-teritoriale din
județul Sălaj pentru organizarea şi coordonarea activităţilor de înregistrare a circulaţiei
rutiere pe drumurile judeţene, aflate în patrimoniul județului, pe anul 2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. ____din________2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA/ORAŞ ________
Nr. _____ din _______2022

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. ____ din____2022
privind aprobarea Programului pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile
judeţene din administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, pe anul 2022, se încheie următorul
ACORD DE ASOCIERE
I. PĂRȚILE
1. JUDEŢUL SĂLAJ, reprezentat prin Dinu Iancu- Sălăjanu – preşedinte al
Consiliului Judeţean Sălaj, cu sediul în Municipiul Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11,
judeţul Sălaj, cont IBAN ................................., deschis la Trezoreria Zalău, cod fiscal
4494764;
Şi
2. COMUNA/ORAȘUL __________ , reprezentată prin -primar şi
contabil, cu sediul în ............., str. .........., nr. ............, cont IBAN ...................., deschis la
Trezoreria .................., cod fiscal ................ .
II. OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE
Art.1. Obiectul Acordului îl reprezintă realizarea Programului pentru efectuarea
înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene din administrarea Consiliului Judeţean
Sălaj, pe anul 2022.
Art.2. Efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere din anul 2022 se va face conform
indicaţiilor metodologice cuprinse în ,,Instrucţiuni pentru efectuarea înregistrării circulaţiei
rutiere pe drumurile publice în anul 2022”, elaborate de CNAIR S.A.- CESTRIN şi sunt
cuprinse în anexa, care face parte integrantă din Acordul de asociere.
Art.3. Perioada preconizată pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe
drumurile judeţene este 04 aprilie 2022 – 10 noiembrie 2022.
Art.4. Valoarea alocată pentru această acţiune este de ......................... lei.
Sumele vor fi prevăzute în bugetul judeţului Sălaj după semnarea Acordului de
asociere şi vor fi virate după finalizarea acţiunii de efectuare a înregistrării circulaţiei rutiere
din anul 2022.
III. OBLIGAŢIILE COMUNEI/ORAŞULUI
Art.5. Comuna/oraşul are următoarele obligaţii:
a) Asigură personalul însărcinat cu efectuarea înregistrărilor circulaţiei rutiere
(recenzori).
b) Asigură dotarea minimă necesară cu materiale.
c) Predă, cu adresă, în termen de 16 ore de la terminarea zilei de înregistrare, la
Consiliul judeţean, formularul de înregistrare .
d) Ţine permanent legătura cu reprezentanţii Direcţiei patrimoniu din cadrul Consiliul
judeţean şi răspunde la toate datele pe care aceştia le solicită.

e) Convoacă reprezentanţii Consiliului judeţean pentru consultări, în situaţii în care
este nevoie de prezenţa acestora.
f) Urmăreşte ca înregistrarea vehiculelor să se efectueze exclusiv conform situaţiei
reale.
g) Urmăreşte respectarea instrucţiunilor, cuprinse în anexă.
IV. OBLIGAŢIILE JUDEŢULUI SĂLAJ
Art.6. Judeţul Sălaj are următoarele obligaţii:
a) Organizează şi coordonează activitatea de recensământ a circulaţiei rutiere pe
drumurile publice aflate în administrare.
b)
Asigură materialele necesare.
c)
Poate suspenda, temporar, recensământul circulaţiei rutiere în caz de necesitate,
cu acordul CNAIR S.A. - CESTRIN.
d)
Stabileşte o nouă dată de recensământ, în colaborare cu CNAIR S.A. CESTRIN.
e)
Verifică însuşirea de către personalul desemnat pentru efectuarea
recensământului circulaţiei rutiere, a instrucţiuniunilor cuprinse în anexa la prezentul Acord
de asociere, luând măsurile necesare pentru realizarea unor înregistrări de circulaţie corecte.
f)
Desemnează o persoană cu atribuţii de coordonare şi o persoană cu atribuţii de
control şi verificare operativă a modului de efectuare a înregistrărilor de circulaţie.
g) Asigură punerea în practică a sugestiilor şi propunerilor prezentate de delegaţii
CNAIR S.A. - CESTRIN, ca urmare a controlului efectuat în zilele de recensământ.
V. CLAUZE FINALE
Prezentul Acord de asociere devine valabil la data semnării lui de către părţile
implicate şi rămâne în vigoare pe toată perioada de derulare a activităţii menţionată mai sus.
Prezentul Acord de asociere este redactat în 3 exemplare, din care 2 pentru Judeţul
Sălaj şi unul pentru comună/oraş.
JUDEŢUL SĂLAJ

PREŞEDINTELE CONSILIUL JUDEŢEAN
Dinu Iancu- Sălăjanu
DIRECTOR EXECUTIV,
Leontina-Lucica Maruşca

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan – Dorel Labo

Vizat juridic,

COMUNA/ORAŞ___________

PRIMAR,

SECRETAR GENERAL AL .............,

CONTABIL,

Ministerul Transporturilor
și Infrastructurii

Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice
Și Administrației

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE
DIN ROMÂNIA
CENTRUL DE STUDII TEHNICE RUTIERE ȘI INFORMATICĂ
CESTRIN

INSTRUCŢIUNI
PENTRU EFECTUAREA ÎNREGISTRĂRII
CIRCULAŢIEI RUTIERE
PE DRUMURILE PUBLICE
ÎN ANUL 2022
Indicativ AND 557/2022

EXTRAS PENTRU RECENZORI

h) MTMA – masa totală maximă autorizată
CAPITOLUL II
METODA DE ÎNREGISTRARE A CIRCULAŢIEI
Secţiunea a 2-a
Categoriile de posturi de înregistrare a circulaţiei
Art. 11. Posturile se împart în trei categorii în funcţie de modul de efectuare a înregistrărilor de
circulaţie:
a) Categoria 1 - posturi principale, în care se efectuează înregistrări automate permanente,
folosind echipamente pentru clasificarea autovehiculelor;
b) Categoria 2 - posturi secundare, în care se efectuează înregistrări automate permanente,
folosind contori de trafic totalizatori cu detecţie electromagnetică;
c) Categoria 3 - posturi de acoperire, în care se efectuează numai înregistrări manuale de
circulaţie.
Art. 12. În toate posturile, indiferent de categorie, se efectuează înregistrări de circulaţie după
acelaşi calendar.
Art. 13. Pe reţeaua de drumuri de interes naţional vor funcţiona toate categoriile de posturi de
înregistrare a circulaţie astfel:
a) La posturile de categoria 1 și 2 funcționale se vor efectua înregistrări manuale doar în
zilele prevăzute a se efectua înregistrări timp de 24 de ore;
b) La posturile de categoria a treia se vor efectua înregistrări manuale corespunzător
calendarului prevăzut la Anexa 2.
Art. 14. În cadrul înregistrării circulaţiei pe reţeaua de drumuri de interes judeţean şi drumuri
comunale vor funcţiona posturi de categoria 3 şi, în mod facultativ, în funcţie de aparatura
disponibilă şi posibilităţile de organizare şi posturi de categoria 1 sau 2.
CAPITOLUL III
MODUL DE EFECTUARE A ÎNREGISTRĂRILOR MANUALE DE
CIRCULAŢIE
Secţiunea 1
Categoriile de vehicule înregistrate
Art. 15. În cadrul înregistrărilor de circulaţie, vehiculele vor fi încadrate în 12 categorii precizate în
Anexa nr.1.
Art. 16. Vehiculele tehnice, cum sunt: automacarale, autoateliere, se încadrează în categoria de
autocamioane corespondentă al cărui şasiu îl folosesc sau/şi număr de axe.
Art. 17. Utilajele şi autovehiculele pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor, care lucrează pe
sectorul de drum pe care se efectuează înregistrarea circulaţiei, vehiculele participante la
concursuri de biciclete, motociclete sau automobile, precum şi coloanele de autovehicule
militare nu se înregistrează, dar se face menţiune asupra lor în coloana ’’Viza de control’’ a
formularului, cu excepţia coloanelor militare.
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Secţiunea a 2-a
Calendarul înregistrării circulaţiei
Art. 18. Înregistrările manuale de circulaţie se efectuează în posturile de înregistrare, în cele 10 zile
prevăzute în Anexa nr. 2, ținându-se cont de prevederile art. 13, lit. a) și b).
Art. 19. Calendarul şi durata înregistrărilor manuale a circulaţiei sunt precizate în Anexa nr. 2.
Secţiunea a 3-a
Înregistrarea vehiculelor
Art. 20. Înregistrarea vehiculelor se realizează pe formularul unic prevăzut în Anexa nr. 3.
Art. 21. În fiecare post, formularele se completează separat pentru fiecare zi de înregistrare a
circulaţiei după cum urmează:
a) un singur formular pentru ambele sensuri de circulaţie la drumurile cu două (2) benzi de
circulaţie cu trafic orar mai mic de 500 vehicule/oră sau MZA calculat la nivelul anului
2015 mai mic de 5000 vehicule/24 ore;
b) câte un formular pentru fiecare sens de circulaţie la drumurile cu patru (4) benzi de
circulaţie şi la autostrăzi, precum şi la drumurile cu două (2) benzi de circulaţie cu trafic
orar mai mare de 500 vehicule/oră sau MZA calculat la nivelul anului 2015 mai mare de
5000 vehicule/24 ore.
c)
Art. 22. (1) Înainte de începerea înregistrării circulaţiei, şefii de district din cadrul DRDP-urilor şi
persoanele cu atribuţii de control şi verificare operativă din cadrul Consiliului Judeţean
completează formularul cu datele de identificare: unitatea, drumul, numărul şi poziţia
kilometrică a postului, sensul de circulaţie (în cazul înregistrării traficului pe sensuri), data.
(2) La sensul de circulaţie se va completa: în sensul kilometrajului (1), invers sensului
kilometrajului (2) sau ambele sensuri (3).
Art. 23. Datele de identificare din formular vor fi cele cuprinse în lista datelor generale pentru
posturile de înregistrare a circulaţiei rutiere, definitivată de către CESTRIN şi transmisă
către DRDP-uri şi Consiliile Judeţene care administrează drumurile de interes judeţean şi
coordonează drumurile comunale.
Art. 24.(1) Toate vehiculele, indiferent de ţara de înmatriculare, care trec prin secţiunea de drum în
care este amplasat postul sunt încadrate în una din categoriile de vehicule, conform
Anexei nr. 1 şi se înscriu în formular.
(2) Înregistrarea se face după trecerea vehiculului prin dreptul postului, printr-o liniuţa
verticală în căsuţa din formular aferentă categoriei respective de vehicule.
(3) Pentru uşurarea însumării, liniuţele se grupează câte cinci: patru verticale şi una
orizontală.
(4) În cazul tractoarelor fără/cu remorcă, înregistrările se vor face printr-o singură linie;
(5) Microbuzele cu mai mult de 8+1 locuri se vor înregistra în coloana autobuze/autocare;
(6) În situația în care există îndoieli privind înregistrarea unui vehicul în categoria 4
(autovehicule cu MTMA ≤ 3,5t) sau în categoria 5 (Autocamioane şi derivate cu 2
axe), acestea vor fi înregistrate în categoria 5.
(7) În situația unui trafic foarte intens, în special pe autostrăzi, pe formularul de
înregistrare, autovehiculele pot fi înregistrate și cu cifra 5, după trecerea a 5
autovehicule de același tip, urmată de o bară oblică. Se interzice înregistrarea unei
singure linii după trecerea a 5 autovehicule.
4

Art. 25. Rulotele sau remorcile tractate de autocare nu se înregistrează separat.
Art. 26.(1) Înregistrările se efectuează pe perioade de câte o oră. Fiecărei ore i se atribuie, după
necesitate, unul sau mai multe rânduri din formular.
(2) În cazul completării unui formular sau a unei coloane din formular, în situația unui
trafic intens sau la înregistrările de 24 ore, înregistrarea datelor se continuă pe un al
doilea formular.
Art. 27.(1) Este interzisă efectuarea de completări sau modificări de date în formulare după
încheierea operaţiunii de înregistrare a circulaţiei.
(2) Formularul se completează într-un singur exemplar.
(3) La încheierea zilei de înregistrare a circulaţiei, recenzorii vor semna formularele şi le
vor preda şefului de district.
Art. 28. Totalizarea vehiculelor pe categorii şi ore şi înscrierea rezultatelor în cifre în căsuţele
respective se face de către:
a) responsabilul cu traficul rutier de la SDN, pentru drumurile de interes naţional;
b) persoana cu atribuţii de control şi verificare operativă de la Consiliul Judeţean, pentru
drumurile de interes judeţean şi drumurile comunale.
Art. 29. Înregistrarea de date nereale în formularul de înregistrare atrage după sine sancţiuni
conform reglementărilor legale în vigoare.
Secţiunea a 4-a
Înregistrarea vehiculelor străine
Art. 30. În toate posturile, toate vehiculele, atât cele înmatriculate în România, cât și cele
înmatriculate în alte țări, se înregistrează pe același formular.
Secţiunea a 5-a
Măsuri organizatorice de securitate şi sănătate în muncă
Art. 31. Respectarea orei de începere şi încheiere a fiecărei perioade de înregistrare a circulaţiei
este obligatorie. Personalul însărcinat cu efectuarea înregistrărilor se va prezenta la post cu
30 minute înainte de începerea înregistrării circulaţiei.
Art. 32. Pentru fiecare post se va asigura numărul necesar de recenzori în funcţie de categoria
drumului, intensitatea traficului şi modul de înregistrare al acestuia: în ambele sensuri sau
pe fiecare sens.
Art. 33. Pentru buna desfăşurare a operaţiunilor de înregistrare a vehiculelor este necesar ca fiecare
post de recensământ să fie dotat cu masă (sau un suport ferm pentru formular) şi scaune
pentru recenzori, pixuri, ceas și o sursă corespunzătoare de lumină pentru perioada de
noapte.
Art. 34. Se vor lua măsuri pentru protejarea recenzorilor împotriva soarelui şi intemperiilor prin
montarea de gherete, umbrele de soare sau altele, precum şi dotarea lor cu echipament
individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1048/2006 privind
cerinţele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a
echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.

5

Art. 35.(1) Amplasarea posturilor se va face în afara platformei drumului, asigurându-se
desfăşurarea activităţii recenzorilor în deplină siguranţă. Pe timp de ploaie sau furtună este
interzisă adăpostirea recenzorilor sub copaci.
(2) Amplasarea posturilor de recensământ, în situația în care înregistrarea se face pe sensuri
de circulație, va trebui să se facă în mod corespunzător sensului pentru care a fost destinat
postul.
Art. 36. În caz de necesitate, se vor lua şi alte masuri de protecţie a muncii, conform prevederilor
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.
Art. 37. Fiecare post va fi marcat printr-un jalon aşezat pe partea dreaptă a drumului, în loc vizibil,
pe care se va monta o plăcuţă cu numărul drumului, numărul postului și poziția km
(exemplu, DN3 Post nr 1, km 40+250 sau DJ105 Post nr 2, km 11+200), având partea
scrisă orientată către sensul de mers. Pentru posturile la care recensământul se face pe
sensuri, plăcuța va fi inscripționată pe ambele părți.
CAPITOLUL V
OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI CE REVIN PERSONALULUI TEHNIC AL
UNITĂŢILOR DE DRUMURI ÎN LEGĂTURĂ CU EFECTUAREA
ÎNREGISTRĂRII MANUALE A CIRCULAŢIEI RUTIERE PE
DRUMURILE PUBLICE
Secţiunea a 2-a
Nivel operativ
Art. 60. Recenzorul are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să se prezinte la post cu 30 minute înainte de începerea înregistrării circulaţiei;
b) să respecte ora de începere şi încheiere a fiecărei perioade de înregistrare a circulaţiei;
c) să cunoască tipurile de vehicule care urmează să fie înregistrate;
d) să cunoască modul de înscriere a datelor în formularul de înregistrare;
e) să nu părăsească fără aprobare postul pe durata de efectuare a recensământului;
f) să nu stea în locuri fără vizibilitate sau în incinta unor clădiri (locuinţe, localuri publice,
întreprinderi etc);
g) să efectueze înregistrarea vehiculelor exclusiv conform situației reale. Înscrierea de date
nereale în formularul de înregistrare se pedepsește conform legilor aflate în vigoare;
h) să semneze formularele la sfârşitul zilei de înregistrare a traficului şi să le predea şefului
de district;
i) să nu facă modificări sau completări de date în formulare după terminarea operaţiunii de
înregistrare a circulaţiei;
j) să respecte măsurile de Securitate şi Sănătate în Muncă.
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Anexa nr. 1
PRINCIPALELE TIPURI DE VEHICULE CARE INTRĂ
ÎN COMPONENŢA CATEGORIILOR DE VEHICULE ÎNREGISTRATE
1. Biciclete şi motociclete
a) bicicletă simplă
b) bicicletă cu motor
c) motocicletă
d) motoretă
e) scuter
f) trotinete electrice
2. Autoturisme
a) toate autoturismele, inclusiv cele de teren
3. Microbuze cu cel mult 8+1 locuri
a) microbuz de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri, inclusiv conducătorul auto
4. Autocamionete şi autospeciale cu MTMA cel mult 3,5 tone
a) autocamionetă
b) autospeciale cu MTMA până la 3,5 tone
5. Autocamioane şi derivate cu 2 axe
a) autocamion cu 2 axe
b) autobasculantă cu 2 axe
c) autofurgon cu 2 axe
d) autocisternă cu 2 axe
e) alte autovehicule cu şasiu de autocamion cu 2 axe şi MTMA mai mare de 3,5 tone
6. Autocamioane şi derivate cu 3 axe sau 4 axe
a) autocamioane si derivate cu 3 axe sau 4 axe
b) autobasculantă cu 3 axe sau 4 axe
c) autoremorcher cu 3 axe sau 4 axe
d) automacara cu 3 axe sau 4 axe
e) alte vehicule cu şasiu de autocamion cu 3 sau 4 axe şi MTMA mai mare de 3,5 tone
7. Autovehicule articulate (tip TIR), vehicule cu peste 4 axe, remorchere cu trailer
a) autotractor cu semiremorcă sau peridoc
b) autoremorcher cu trailer
c) autoremorcher cu mai mult de 4 axe
d) automacara cu mai mult de 4 axe
e) alte vehicule cu mai mult de 4 axe
8. Autobuze
a) autobuz
b) autocar
c) microbuze cu peste 8+1 locuri
9. Tractoare cu / fără remorcă şi vehicule speciale
a) tractor universal cu/fără remorcă
b) tractor agricol cu/fără remorcă
c) utilaj agricol
d) utilaj de construcţii (buldozer, autogreder etc.)
10. Autocamioane şi derivate (Tren rutier) cu MTMA mai mare de 3,5 tone cu remorci
a) autocamioane cu 2 - 4 axe, cu remorcă
11. Autoturisme, Autocamionete sau autospeciale cu MTMA cel mult 3,5 tone cu remorcă
12. Vehicule cu tracțiune animală *
*NOTĂ: Vehiculele cu tracțiune animală nu se recenzează pe rețeaua de autostrăzi și de drumuri
naționale europene.
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Anexa nr. 2

CALENDARUL PENTRU ÎNREGISTRAREA CIRCULAŢIEI RUTIERE
DIN ANUL 2022

Drumuri de interes
naţional
Nr.
crt.

Data

Ziua din
săptămână

1

4 aprilie

2

Drumuri de interes judeţean
sau comunal

Durata
înregistrării
zilnice (ore)

Intervalul
orar

Durata
înregistrării
zilnice (ore)

Intervalul
orar

Luni

8

8-12; 14-18

14

6-20

12 aprilie

Marți

8

8-12; 14-18

14

6-20

3

11 mai

Miercuri

24

6-6

24

6-6

4

22 mai

Duminică

8

8-12; 14-18

14

6-20

5

22 iulie

Vineri

8

8-12; 14-18

14

6-20

6

7 august

Duminică

8

8-12; 14-18

14

6-20

7

20 august

Sâmbătă

8

8-12; 14-18

14

6-20

8

6 octombrie

Joi

8

8-12; 14-18

14

6-20

9

19 octombrie

Miercuri

8

8-12; 14-18

14

6-20

10

10 noiembrie

Joi

8

8-12; 14-18

14

6-20

8

DRDP/CJ _________________________________________
Secția _____________________________________________
Cod post. _______________________km. ________________
Sensul de circulaţie ___________________________________

Interval Biciclete şi
orar
motociclete

Autoturisme

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII
RUTIERE DIN ROMÂNIA

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

Formular unic
Anexa nr. 3
Data înregistrării: ziua ___luna ___2022

Autovehicule
Autobuze,
Autocamioane şi Autoturisme,
Microbuze Autocamionete şi Autocamioane Autocamioane
articulate
autocare,
Tractoare
derivate
autovehicule Vehicule cu
cu max. 8+1 autospeciale
şi
şi
(tip TIR) şi alte microbuze cu cu/fara cu MTMA > 3,5t cu MTMA ≤ tracțiune
locuri
cu MTMA ≤ 3,5t
derivate
derivate
autovehicule cu
peste 8+1
remorci
cu remorci
3,5t cu
animală*
cu 2 axe
cu 3 sau 4 axe
peste 4 axe
locuri
remorcă

*NOTĂ:Vehiculele cu tracțiune animală nu se recenzează pe rețeaua de autostrăzi și de drumuri naționale europene.
9

Viza de
control

Interval Biciclete şi
orar
motociclete

Autoturisme

Autovehicule
Autobuze,
Autoturisme,
Autocamioane şi
Autocamionete şi Autocamioane Autocamioane
articulate
autocare,
Tractoare
autovehicule Vehicule cu
Microbuze
derivate
autospeciale
şi
şi
(tip TIR) şi alte microbuze cu cu/fara
cu MTMA ≤ tracțiune
cu max. 8+1
cu MTMA > 3,5t
cu MTMA ≤ 3,5t
derivate
derivate
autovehicule cu
peste 8+1
remorci
3,5t cu
animală*
locuri
cu remorci
cu 2 axe
cu 3 sau 4 axe
peste 4 axe
locuri
remorcă

*NOTĂ: Vehiculele cu tracțiune animală nu se recenzează pe rețeaua de autostrăzi și de drumuri naționale europene
RECENZOR
NUMELE ȘI PRENUMELE

ȘEF DISTRICT
SEMNĂTURA

NUMELE ȘI PRENUMELE

ȘEF SECŢIE
SEMNĂTURA

L.S.

NUMELE ŞI PRENUMELE

SEMNĂTURA
L.S.

ŞTAMPILA

10

ŞTAMPILA

Viza de
control

ANEXA nr. 2
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.38 din 30 martie 2022 privind aprobarea măsurilor
necesare pentru organizarea şi coordonarea activităţilor de înregistrare a circulaţiei rutiere pe
drumurile judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Sălaj, pe anul 2022
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială
(comuna)

Număr
de
posturi

Numărul de identificare
a postului

Suma alocată/
mii lei

1. ALMAŞU

2

2273 DJ 103N,
2242 DJ 108N

4,60

2. BĂLAN

1

2265 DJ 109R

2,30

3. BĂNIŞOR

1

2256 DJ 191E

2,30

4. BENESAT

1

2257 DJ 196

2,30

5. BOBOTA

1

2248 DJ 110B

2,30

6. BOGHIŞ

1

2254 DJ 191D

2,30

7. BUCIUMI

1

2231 DJ108A

2,30

8. CARASTELEC

1

2263 DJ 110

2,30

9. CEHU SILVANIEI

1

2266 DJ 108D

2,30

10. CHIEŞD

1

2258 DJ 108F

2,30

11. CIZER

1

2239 DJ 108G

2,30

12. CRASNA

2

2240 DJ 108G, 2251 DJ 191C

4,60

13. CREACA

3

2233 DJ 108A, 2253 DJ 191C,
2264 DJ 108A

6,90

14. CUZĂPLAC

1

2241 DJ 108N

2,30

15. DRAGU

2

2245 DJ 109, 2270 DJ 161

4,60

16. GÂLGĂU

1

2246 DJ 109E

2,30

17. GÂRBOU

1

2235 DJ 108B

2,30

18. HERECLEAN

1

2260 DJ 110A

2,30

19. ILEANDA

1

2269 DJ 110C

2,30

20. IP

2

2249 DJ 109P, 2250 DJ 109P

4,60

21. LOZNA

1

2247 DJ 109E

2,30

22. MĂERIŞTE

1

2238 DJ 108F

2,30

23. MESEŞENII DE
JOS

1

2252 DJ 191C

2,30

24. NĂPRADEA

1

2237 DJ 108E

2,30

25. PERICEI

1

2271 DJ 110B

2,30

26. PLOPIŞ

1

2268 DJ 110E

2,30

27. POIANA
BLENCHII

1

2274 DJ 109F

2,30

28. ROMÂNAȘI

1

2232 DJ 108A

2,30

29. SĂLĂŢIG

1

2236 DJ 108D

2,30

30. SÂG

1

2255 DJ 191D

2,30

31. SOMEŞ-ODORHEI

1

2234 DJ 108A

2,30

32. SURDUC

1

2261 DJ 110D

2,30

33. ȘĂRMĂŞAG

1

2275 DJ 110B

2,30

34. ŞIMIŞNA

1

2244 DJ 108S

2,30

35. TREZNEA

1

2243 DJ 108R

2,30

TOTAL

41

94,30

