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ROMÂNIA
        JUDEŢUL ALBA
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ
     CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA NR. 97
privind aprobarea instalării unor indicatoare de circulaţie în oraşul Ocna Mureş în vederea

fluidizării traficului

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
28.05.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.509/21.05.2015 emisă de către primarul
oraşului Ocna Mureş,  Vinteler Silviu;

Având în vedere: referatul nr 6008/05.05.2015 şi raportul nr 6010/ 05.05.2015 a Serviciului
Poliţia Locală, avizul Poliţiei oraşului Ocna Mureş nr 476022 din 12.05.2015 înregistrat la Primăria
oraşului Ocna Mureş sub nr 6931 din 19.05.2015, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu O.U.G nr 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr 155/2010, Legea Poliţiei
Locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art 36 alin.(6), lit. a) p-ctul 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: Pentru fluidizarea şi desfăşurarea în condiţii de siguranţă a traficului rutiere se aprobă
instalarea de indicatoare rutiere după cum urmează:
a) indicatorul ,,Staţionarea interzisă”pe strada M.Eminescu, pe partea dreaptă a sensului de mers
înspre strada Digului, în dreptul service-ului auto Mobilserv, iar pe celălalt sens în dreptul porţii de
acces la Întreprinderea Salina Ocna Mureş;
b) indicatorul ,,Oprirea interzisă” pe strada Brazilor, în faţa intrării principale a Primăriei dinspre
strada Brazilor, însoţit de panoul adiţional ,,Cu excepţia autovehiculelor Primăriei”.

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri si împuterniceşte Primarul
oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu

Se comunică la:
- Institutia Prefectului –judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Serviciul Poliţia locală  Ocna Mureş.
- Poliţiei oraşului Ocna Mureş.

                                             Ocna Mureş, 28.05.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     CONTRASEMNEAZĂ,
PROF. DRĂGUŢ AUGUSTIN IOSIF p. SECRETAR ORAŞ

JR. PANDOR NICUŞOR

TOM/TOM; EXPL.8; ANEXE.0;  NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:16; Voturi “pentru”: 15.


