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             ROMÂNIA
        JUDEŢUL ALBA
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ

   CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.221
 privind completarea şi modificarea managementului traficului rutier  în UAT Ocna

Mureş

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă
extraordinară la data de 06.11.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare
nr.1396/03.11.2015 emisă de către primarul oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu;

Având în vedere referatul nr.16808/05.11.2015, raportul de specialitate nr.
16810/05.11.2015 ale Serviciului Public Poliţia  Locală a oraşului Ocna Mureş, avizul
favorabil al Poliţiei oraşului Ocna Mureş transmis prin adresa nr. 477406/05.11.2015
înregistrată la Primăria Ocna Mureş cu nr. 16832/05.11.2015, 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
completarea şi modificarea managementului traficului în UAT Ocna Mureş, după cum
urmează:
1. Pe str. Lungă la intersecţie cu str. 8 Martie  se va instala indicatorul ,,INTERZIS

AUTOVEHICULELOR CU MASA TOTALĂ MAI MARE DE 7,5t”;
2. Pe str. A.Iancu intersecţie cu str. Horea se va instala indicatorul ,,INTERZIS

AUTOVEHICULELOR CU MASA TOTALĂ MAI MARE DE 7,5t”;
3. Pe str. N.Iorga la intersecţie cu str. 9 Mai se va instala indicatorul ,,INTERZIS

VEHICULELOR CU TRACŢIUNE ANIMALĂ”
4. Pe str. A.Iancu la intersecţie cu str. Horea se va instala indicatorul; ,,ACCESUL

INTERZIS VEHICULELOR CU TRACŢIUNE ANIMALĂ, VEHICULELOR
PENTRU LUCRĂRI, VEHICULELOR AVÂND MASA TOTALA MAI MARE DE
7.5t”;

5. Pe strada N.Bălcescu la intersecţie cu str. St. cel Mare se va instala indicatorul
,,OPRIRE”;

6. Pe strada Crizantemei la intersecţie cu str. St. cel Mare se va instala indicatorul
,,OPRIRE”;

7. Pe strada Tineretului la intersecţie cu str. St. cel Mare se va instala indicatorul
,,OPRIRE”;

8. Pe strada Macilor la intersecţie cu str. St. cel Mare se va instala indicatorul ,,OPRIRE”;
9. Pe strada Grădinii la intersecţie cu str. M. Kogălniceanu se va instala indicatorul

,,OPRIRE”;
10. Pe strada Lacului la intersecţie cu str. M. Kogălniceanu se va instala indicatorul

,,OPRIRE”;
11. Pe strada Teiului la intersecţie cu str. Lungă se va instala indicatorul ,,OPRIRE”;
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12. Pe strada Înfrăţirii la intersecţie cu str. Lungă se va instala indicatorul ,,OPRIRE”;
13.  La ieşirea din oraşul Ocna Mureş pe str. Lungă spre comuna Noşlac  se va monta

indicatorul sfârşit de localitate ,,Ocna Mureş”;
14.  La intrarea în oraşul Ocna Mureş  dinspre comuna Fărău se va monta indicator de

intrare în localitatea ,,Ocna Mureş”;
15.  La intrarea în sat Cisteiu de Mureş se va monta indicatorul de intrare în localitatea

,,Cisteiu de Mureş”;
16.  La intrarea în sat Micoşlaca se va monta indicatorul de intrare în localitate,,

Micoşlaca”;
17.  Pe strada Liliacului la intersecţie cu str. Şt. cel Mare se va instala indicatorul

,,OPRIRE”;
18.  Pe strada B.P.Haşdeu la intersecţie cu str. Şt. cel Mare se va instala indicatorul

,,OPRIRE”;
19. Pe strada Şt. cel Mare  (fundătura) la intersecţie cu str. St. cel Mare se va instala

indicatorul ,,OPRIRE”;
20.  Pe str. M.Eminescu (la Trezorerie) se va instala indicatorul ,,OPRIREA INTERZISĂ”;
21.  Pe str. Digului la intersecţie cu str. Râului în dreapta Bl. 69 pentru sensul de mers

Ocna Mureş - Unirea se va instala indicatorul ,,DEPĂŞIREA INTERZISĂ”;
22.  Pe str. Mălinului în dreptul bl. 55 Sc A se va instala indicatorul ,,OPRIRE”;
23.  Pe str. Mălinuluiîn dreptul  bl. 55 Sc B se va instala indicatorul ,,OPRIRE”;
24. Pe str. Mălinului în dreptul  bl. 62 se va instala indicatorul ,,OPRIRE”;
25. Pe str. Mălinului în dreptul  bl. 61 se va instala indicatorul ,,OPRIRE”;
26.  Pe str. Mălinului în dreptul  bl. 64 se va instala indicatorul ,,OPRIRE”;
27.  Pe str. Mălinului în dreptul  bl. 66 se va instala indicatorul ,,OPRIRE”;
28.  Pe str. Mălinului în dreptul  bl. 68 se va instala indicatorul ,,OPRIRE”;
29.  Pe str. Mălinului intersecţie cu str. G. Bariţiu se va instala indicatorul ,,OPRIRE” – 2

bucăţi;
30.  La bl. ANL 7 în intersecţie cu str. G. Bariţiu se va instala indicatorul ,, CEDEAZĂ

TRECEREA”;
31.  La intersecţia bl. 67 cu str. G. Bariţiu se va instala indicatorul ,,OPRIRE”;
32.  Pe str.Unirii la intersecţia cu str. Cuza Vodă se va instala indicatorul ,,CEDEAZĂ

TRECEREA”;
33.  Pe str.Râului la intersecţia cu str. M.Kogălniceanu se vor instala 2 indicatoare

respectiv ,,ATENŢIE COPII” şi ,,TRECERE PIETONI”;
34.  Pe str. Simion Bărnuţiu intersecţie cu str. Abatorului se va instala indicatorul

,,OPRIRE”;
35. Pe str. G. Coşbuc intersecţie cu str. M. Kogălniceanu se va instala indicatorul

,,INTERZIS AUTOVEHICULELOR CU MASA TOTALĂ MAI MARE DE 7,5t”;
36.  Pe str. M. Kogălniceanu în dreptul Liceului Petru Maior se va instala indicatorul

,,TRECERE PIETONI”;
37.  Pe str. Horea intersecţie cu str. B.P. Haşdeu se va instala indicatorul ,, ACCESUL

INTERZIS TUTUROR AUTOVEHICULELOR şi panou adiţional ,,CU EXCEPŢIA
RIVERANILOR”;

38.  Pe str. Horea intersecţie cu str. B.P. Haşdeu se va instala indicatorul ACCESUL
INTERZIS TUTUROR AUTOVEHICULELOR şi panou adiţional ,,CU EXCEPŢIA
RIVERANILOR”;

39.  Pe str. Cloşca intersecţie cu str. B.P. Haşdeu se va instala indicatorul ACCESUL
INTERZIS TUTUROR AUTOVEHICULELOR şi panou adiţional ,,CU EXCEPŢIA
RIVERANILOR”;

40.  Pe str. B.P. Haşdeu se vor instala un număr de 6 indicatoare ,, CEDEAZĂ
TRECEREA”;
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41.  Pe str. Memorandumului la intersecţia cu str. B.P. Haşdeu se vor instala 2 indicatoare
,,ACCESUL INTERZIS TUTUROR AUTOVEHICULELOR” şi panou adiţional ,,CU
EXCEPŢIA RIVERANILOR”;

42.  Pe str. Al.Ţitruş la intersecţie cu str. Şt.Cel Mare se va instala indicatorul ,,OPRIRE”;
43.  În loc. Cisteiu de Mureş la intersecţia celor 7 drumuri laterale cu DC3 se vor instala 7

indicatoare  ,,OPRIRE”;
44.  Pe str. M. Eminescu în dreptul ,,S.C. Florea OIL” se vor instala 2 indicatoare ,,

CURBĂ PERICULOASĂ” ;
45.  Pe str. 8 Martie în dreptul cimitirului se va instala indicatorul  ,,CURBĂ

PERICULOASĂ”;
46.  La intersecţia cu str. Brazilor la iesirile dintre blocurile de locuinţe se vor instala 2

indicatoare ,,OBLIGATORIU LA STÂNGA” ;
47.  Pe str. Brazilor în dreptul Şcolii Gimnaziale ,,Lucian Blaga” în direcţia de mers spre

Primăria oraşului Ocna Mureş –N. Iorga se va instala indicatorul ,,ACCES
INTERZIS”;

48.  Pe str. N.Iorga în dreptul  Băncii Carpatica se va instala indicatorul ,,TRECERE
PIETONI” ;

49.  Pe str. N.Iorga în dreptul Bisericii Ortodoxe de sub dealul ,,Hagău” se va instala
indicatorul ,,TRECERE PIETONI” ;

50.  Pe str. Ciocârliei la intersecţie cu str. Lungă se va instala indicatorul ,,OPRIRE”;
51.  Pe str. Lungă la intersecţie cu str. Ciocârliei se va instala indicatorul

,,PRESEMNALIZARE TRECERE PIETONI”;
52.  Pe str. Lungă la intersecţie cu str. Al. Independenţei se va instala indicatorul ,,

PRESEMNALIZARE TRECERE PIETONI”;
53.  Pe str. Lungă la intersecţie cu str. Al. Independenţei se va instala indicatorul

,,DEPĂŞIREA INTERZISĂ”;
54.  Pe str. N.Iorga la intersecţie cu str. Parcului se va instala indicatorul ,,DEPĂŞIREA

INTERZISĂ”;
55.  Pe str. Zorilor la intersecţia cu str. Lungă se va instala indicatorul ,,OPRIRE”
56. Pe str. Lungă la intersecţia cu str. Al. Independenţei se va instala indicatorul

,,DEPĂŞIREA INTERZISĂ”;
57.  Pe str. Lungă, în dreptul Castelului în direcţia de mers spre intersecţia cu str. Al.

Independenţei se va instala indicatorul ,,DEPĂŞIREA INTERZISĂ”;
58.  Pe str. Lungă în dreptul Grădiniţei nr.1 se va instala indicatorul ,,TRECERE

PIETONI”;
59.  Pe str. Lungă în dreptul grădiniţei se va instala indicatorul ,,STAŢIE AUTOBUZ”;
60.  Pe str. 8 Martie la intersecţie cu str. Lungă se va instala indicatorul ,,TRECERE

PIETONI”;
61.  La intersecţia DJ 107D cu drumul către localitatea Silivaş se vor instala 2 indicatoare

de început şi sfârşit de localitate Ocna Mureş”;
62. La intersecţia DJ 107D str. Lungă cu drumul către localitatea Silivaş dinspre

localitatea Vama Seacă către Ocna Mureş se va instala indicatorul  ,,INTERZIS
AUTOVEHICULELOR CU MASA TOTALĂ MAI MARE DE 7,5t”;

63. La intersecţia DJ 107D cu drumul catre localitatea Silivaş se va instala indicatorul  ,,
LIMITARE DE VITEZĂ 30km/h pentru transport marfă şi 50 km/h pentru
autovehicule”;

64.  La intrarea în oraşul Ocna Mureş dinspre Noşlac în dreptul Cimitirului se va instala
indicatorul ,,DEPĂŞIREA INTERZISĂ”;

65.  Pe str. Velenţa la intersecţia cu str. Gării se vor instala 2 indicatoare ,,OPRIRE”;
66.  Pe str. Ciot la intersecţia cu str. Cetate în dreptul SC LINαEMA se va instala

indicatorul ,,OPRIRE”;
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67.  Pe str. O. Goga la intersecţia cu str. A. Mureşanu se va instala indicatorul ,,OPRIRE”;
68.  Pe str. Crângului la intersecţia cu str. A. Mureşanu se va instala indicatorul

,,OPRIRE”;
69.  Pe strada de la staţia de epurare la intersecţia cu str. M. Viteazul se va instala

indicatorul  ,,OPRIRE”;
70.  Pe str. C. Vodă la intersecţia care urcă spre podul Mureş se va instala indicatorul

,,OPRIRE”;
71.  La intersecţia străzii Colonia peste Mureş (pompele de apă) cu podul Mureş se va

instala indicatorul ,,OPRIRE”;
72.  Pe str. Măcinica la intersecţia cu str. Cetate se va instala indicatorul ,,OPRIRE”;
73.  Pe str. Ciot la intersecţia cu str. Cetate se va instala indicatorul ,,OPRIRE”;
74.  Pe str. Sub Vii la cele 2 intersecţşii cu str. Cetate se vor instala 2 indicatoare

,,OPRIRRE”

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,  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 Mureş, 06.11.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONSEMNEAZĂ,
NICOARĂ MARCELA   SECRETAR ORAŞ

PANDOR NICUŞOR

TOM/TOM.Ex.9.Anexe:0.                                               Notă: consilieri în funcţie:17;  prezenţi: 14 ; voturi pentru:13;


