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             ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL 
   

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 123 

privind aprobarea managementului traficului rutier pentru zona străzilor Dr. Ion Raţiu,Vasile 

Alecsandri,Tudor Vladimirescu,Avram Iancu,Brazilor şi Nicolae Iorga din oraşul Ocna Mureş 

 

 

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

30.06.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.519/24.06.2014 emisă de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;   

        Având în vedere  referatul şi raportul de specialitate nr.8285/19.06.2014 ale Serviciului Public 

POLIŢIA LOCALĂ  a oraşului Ocna Mureş, Avizul favorabil al Poliţiei oraşului Ocna Mureş 

transmis prin adresa nr. 371673/19.06.2014 înregistrată la Primăria Ocna Mureş cu nr. 

8446/24.06.2014,  avizele comisiilor de specialItate din cadrul consiliului local coroborate cu 

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

completările ulterioare, O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare H.G.R nr 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de 

aplicare a O.U.G nr 195/2002, actualizată;  

        În temeiul art. 36, 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:  În vederea asigurării în cele mai bune condiţii a circulaţiei publice, se aprobă 

managementul traficului pentru zona străzilor Dr. Ion Raţiu, Vasile Alecsandri, Tudor 

Vladimirescu Avram Iancu,Brazilor şi Nicolae Iorga din oraşul Ocna Mureş, prin montarea de 

indicatoare rutiere după cum urmează: 

 

1. Pe str. Tudor Vladimirescu (sectorul de drum dinspre cimitirul evreiesc) la 

intersecţia cu str. Tudor Vladimirescu se va instala indicatorul ,,OPRIRE”; 

2. Pe str. Tudor Vladimirescu (sectorul de drum spre cimitirul evreiesc) se va 

instala indicatorul ,,URCARE CU ÎNCLINARE MARE”; 

3. Pe str. Dr. Ion Raţiu la intersecţia cu str. Vasile Alecsandri se va instala 

indicatorul ,,CEDEAZĂ TRECEREA”; 

4. Pe str. Vasile Alecsandri la intersecţia cu str. Tudor Vladimirescu se va instala 

indicatorul; ,,CEDEAZĂ TRECEREA”; 

5. Pe str. Dr. Ion Raţiu la intersecţia cu str. Avram Iancu se va instala indicatorul 

,,OPRIRE”; 

6. Pe str. Vasile Alecsandri la intersecţia cu str. Avram Iancu se va instala 

indicatorul ,,OPRIRE”; 

7. Pe str. Dr. Ion Raţiu la intersecţia cu str. Vasile Alecsandri se va instala 

indicatorul ,,CEDEAZĂ TRECEREA”; 

8. Pe str. Dr. Ion Raţiu la intersecţie cu str. Tudor Vladimirescu se va instala 

indicatorul ,,CEDEAZĂ TRECEREA”; 
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9. Pe str. Tudor Vladimirescu de la intersecţia cu str. Dr. Ion Raţiu (înspre Uioara 

de Jos) se va instala indicatorul ,,SENS UNIC” şi indicatorul ,,DRUM 

ÎNGUSTAT PE AMBELE PĂRŢI”; 

10.  Pe str. Tudor Vladimirescu la intersecţia cu str. Avram Iancu se va instala 

indicatorul ,,OPRIRE”; 

11.  La intrarea pe strada Tudor Vladimirescu dinspre str. Avram Iancu se va instala  

Indicatorul ,,ACCESUL INTERZIS”; 

12.  Pe str. Nicolae Iorga la intersecţia cu str. Brazilor se va instala indicatorul 

„OPRIREA INTERZISĂ” ; 

13.  Pe str. Brazilor  în spatele  bl. 35 (in spatele sediului bancii comerciale 

Carpatica) se va instala indicatorul ,,OPRIREA INTERZISĂ”. 
 

           Art. 2:  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. 3:  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 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;  
 

Ocna Mures, 30.06.2014 

      PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

        PROF. HOREA HERŢEG                                                              SECRETAR ORAS 

                                                                                                  JR. FLORINEL NICOARĂ 
 

 

 

 

 

 

 
 
PSN/PSN.Ex.9.Anexe:0.                                               Notă: consilieri în funcţie:17;  prezenţi:14: voturi pentru:14;       

 


