
 1 

          
             R O M Â N I A 

          JUDEŢUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

       CONSILIUL LOCAL         
    

HOTĂRÂREA NR. 193 

privind aprobarea schimbării categoriei unui drum din oraşul Ocna Mureş; atribuirea 

denumirii de “PARCULUI” străzii nou formate şi a managementului  

traficului pentru această stradă 
 

 

 

          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

28.11.2013,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1894/21.11.2013, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş. 

        Având în vedere  referatul şi precizarea nr.13581/27.08.2013 ale serviciului pentru urbanism, 

tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ din care rezultă necesitatea schimbării 

categoriei unui drum din oraşul Ocna Mureş din drum vicinal în stradă secundară, atribuirea 

denumirii de “Parcului” străzii nou formate şi aprobarea managementului traficului pentru această 

stradă, avizul nr. 14745/26.09.2013 al comisiei de specialitate nr.2 a consiliului local, Avizul 

nr.172206/25.09.2013 al Poliţiei oraşului Ocna Mureş, Avizul nr.9/15.11.2013 al Comisiei de 

atribuire de denumiri a judeţului Alba comunicat prin adresa nr. 17798/2013 coroborate cu 

prevederile cuprinse în O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, actualizată, 

Ordinul Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr.564/2008 şi O.U.G. nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

        În temeiul art. 36, alin. (5), lit. d), alin.(6) lit.a) pct.13, art.45 şi art.115 alin. (1) lit.b) din Legea 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  
   

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  

         Art. 1:  Se aprobă schimbarea categoriei drumului public de interes local din drum vicinal în 

stradă secundară de categoria a IV-a, deschisă circulaţiei publice, având lungimea de 591 m.l., 

suprafaţa totală de 2447 m.p. şi lăţime cuprinsă între 4 şi 5 ml, stradă care face legătura între strada 

Mihai Eminescu şi strada Fabricii din oraşul Ocna Mureş. 
 

        Art. 2:  Se aprobă atribuirea denumirii de “PARCULUI” străzii nou formate identificată la 

art.1.  
 

        Art. 3:  În vederea asigurării în cele mai bune condiţii a circulaţiei publice, se aprobă 

managementul traficului pentru strada Parcului din oraşul Ocna Mureş, prin montarea de indicatoare 

rutiere după cum urmează: 
 

a) la intrarea pe strada Parcului dinspre strada Mihai Eminescu: 

- indicatorul “Drum îngustat pe ambele părţi”, însoţit de indicatorul de reglementare 

“Prioritate pentru circulaţia din sens invers”; 

- indicatorul “Limitare de viteză” la viteza de 30 km/h ; 
 

b) la intrarea pe strada Parcului dinspre strada Fabricii: 

- indicatorul “Drum îngustat pe ambele părţi”, însoţit de indicatorul de reglementare 

“Prioritate faţă de circulaţia din sens invers”; 

- indicatorul “Limitare de viteză” la viteza de 30 km/h ; 
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c) pe strada Parcului, la capătul de ieşire spre strada Mihai Eminescu se va monta indicatorul 

“Oprire” ; 
 

d) pe strada Parcului, la capătul de ieşire spre strada Fabricii se va monta indicatorul “Oprire” ; 

 

            Art. 4:  Împotriva prezentei hotărâri persoanele interesate pot depune plângere la Tribunalul 

Alba, în termenul şi condiţiile stabilite prin Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 

            Art. 5:  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.        
 

          Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Poliţia oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul Public Poliţia Locală Ocna Mureş; 

       - Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ; 

       - Serviciul buget-contabilitate, resurse umane pentru efectuarea modificărilor în inventarul 

bunurilor oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul pentru administrarea domeniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş; 

       - Se aduce la cunoştinţa publică prin  postare pe site-ul oficial al instituţiei şi prin mijloacele 

locale ale mass media;  

       - Compartimentul juridic în vederea demersurilor necesare şi înscrierea în cartea funciară 

corespunzătoare a operaţiunilor aprobate prin prezenta hotărâre; 
 

Ocna Mureş, 28.11.2013 
                                                                                                                                                                                                                                           

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ 

PROF. MARELE ADRIAN  CRISTIAN                                                SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                           JR. FLORINEL  NICOARĂ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSN/PSN; EXPL.7; ANEXE.0;     NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 17; Voturi “pentru”: 17;  

 


