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          R O M Â N I A 

         JDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

    CONSILIUL LOCAL                           

        

HOTĂRÂREA NR.181 

pentru  aprobarea noului management al traficului privind circulația publică pe strada Horea, strada 

Closca și strada Crișan din orașul Ocna Mureș 

 

 

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

data de 31.10.2017 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.756 din 25.10..2017 de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu; 

            Având în vedere: adresa nr  302218/12.10.2017 a Poliției orașului Ocna Mureș, 

înregistrată la Primăria orașului Ocna Mureș sub nr. 16049/ 19.10.2017, expunerea de motive nr 

17439 din 25.10.2016 a domnului consilier local Orozhegyi Csaba și a unei liste de semnături de 

susținere,  referatul şi raportul de specialitate nr.15343 din data de 09.10.2017 întocmite de către 

Serviciul Poliția Locală, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 

orașului Ocna Mureș coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr 155/2010-Legea Poliției 

Locale, O.U.G nr 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, actualizată, O.G.R nr. 43/1997, 

actualizată;  

            În temeiul : art. 36 alin. (6) lit.a) pct. 13, art.45  şi art 115 alin.(1) lit. b) din  Legea nr.215 

din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

       Art.1: Se aprobă noul management al traficului privind circulația publică pe stada Horea, 

strada Cloșca, strada Crișan din orașul Ocna Mureș, după cum urmează: 

a) Pe strada Horea circulația se va desfășura în ambele sensuri, cu restricționarea masei 

maxime autorizată la 3,5 tone. În acest sens se va proceda la înlăturarea indicatorului de 

interzicere sau restricție ,,Circulația interzisă în ambele sensuri” și  a panoului adițional 

acestuia ,,Cu excepția riveranilor” care sunt instalate la intrările pe strada Horea dinspre 

strada Avram Iancu și strada M. Viteazul și se va proceda la  instalarea indicatorului de 

interzicere sau restricție ,,Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone”.   

b) Pe strada Cloșca circulația se va desfășura în ambele sensuri, situație în care se vor înlătura 

indicatoarele ,,Sens unic” montat la intrarea  pe strada Cloșca dinspre strada Avram Iancu 

precum și indicatorul de interzicere sau restricție ,,Accesul interzis” montat la intrarea pe 

strada Cloșca dinspre str.  M. Viteazul. 

c) Pe strada Crișan circulația se va desfășura în ambele sensuri, situație în care se vor înlătura 

indicatoarele ,,Sens unic” montat la intrarea  pe strada Crișan  dinspre strada Mihai 

Viteazul precum și indicatorul de interzicere sau restricție ,,Accesul interzis” montat la 

intrarea pe strada Crișan  dinspre str.Avram Iancu. 

 

     Art.2: Prezenta poate fi contestată la Tribunalul Alba, în baza legii contenciosului administrativ 

nr 554/2004.   

                             . 

       Art.3:  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mures,  Vinţeler Silviu. 

  

                   Se comunică la:  

       - Instituţia Prefectului- judetul Alba; 
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       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Poliția orașului Ocna Mureș; 

       - Serviciul Poliția locală Ocna Mureș; 

      -  Serviciul administrarea patrimoniului; 

    

 

 

                                                             Ocna Mureş, 31.10.2017 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                            AVIZEAZĂ,  

NICOARĂ MARCELA ELENA                                                                    SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                         PANDOR NICUȘOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED/DACT:T.O.M  

EX:6; ANEXE:0;                    Nota: consilieri in functie:17; prezenti: 16 ; voturi ,,pentru”: 16 ;  voturi ,,contra”: 0 ; abţineri:0. .  


