HOTĂRÂRE
privind instituirea unor restricții și amplasarea de indicatoare rutiere
Consiliul Local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în sedinţa ordinară în data de
29.04.2022;
Luând în dezbatere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Ciugud și Proiectul de hotărâre privind
instituirea unor restricții și amplasarea de indicatoare rutiere, inițiat de către primarul comunei
Ciugud;
- Raportul de specialitate nr.2876/2022 al secretarului general al comunei Ciugud;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget,
finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură,
amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului
înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie,
cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 3 - Administraţie publică locală, juridică şi disciplină,
relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii Publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor
Văzând:
-

Solicitarea instituției noastre cu nr.9385/2021 în vederea obținerii avizului Serviciului

Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba pentru instituirea unor restricții de
circulație și instalarea unor indicatoare rutiere și a panourilor adiționale;
-

Avizul Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba

nr.15552/12/21.01.2022, înregistrat la Primăria comunei Ciugud sub nr.991/11.02.2022;
Având în vedere prevederile:
-

art.129 alin.(2) lit. c), d) și alin.(7) lit m) din OUG nr.57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art.5, art.30 alin.(4) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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-

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

completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Aprobă instalarea indicatorului rutier „Staționare interzisă” fig.C38 din SR 18481:2011 însoțite de indicatoare rutiere adiționale care să confirme începutul și sfârșitul zonei de
acțiune, pe strada Ioan Oprean din localitatea Șeușa, de la imobilul cu nr.2A până la imobilul cu
nr.76 pentru un sens de mers și la imobilul cu nr.113 până la imobilul cu nr.1 pentru celalalt sens de
mers.
Art.2. Aprobă instalarea indicatorului „Staționare interzisă” însoțit de panouri adiționale pe
strada Liliacului, localitatea Șeușa, începând de la imobilul cu nr.2 și până la imobilul cu nr.54, pe
un sens de mers. Tot pe strada Liliacului, localitatea Șeușa, începând de la intersecția cu DJ 107C se
va instala indicatporul rutier "Sens unic" fig. G4 din SR 1848-1 : 2011 care va acționa până la
imobilul cu nr.54 unde se va instala indicatorul rutier "Accesul interzis" fig. C1 din SR 1848-1 :
2011.
Art. 3. Aprobă instalarea pe strada Nicolae Giosan din localitatea Drâmbar de la imobilul cu
nr.4 și până la imobilul cu nr.114 pentru un sens de mers, respectiv de la imobilul cu nr.99 și până
la imobilul cu nr.3 pentru celalat sens de mers, indicatoarelor rutiere "Staționare interzisă"
însoțite de indicatoare rutiere adiționale..
Art.4. Hotărarea se comunică către:
- Institutia Prefectului - Judetul Alba;
- Primarul comunei Ciugud;
- Compartimentului Achiziții Publice și Investiții;
- Viceprimarului comunei Ciugud;
- Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba-Serviciul rutier;
- un exemplar la dosar.
Preşedinte de şedinţă

Contrasemnează secretar general

Ciugud, 29.04.2022
Nr.49
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care reprezintă 100
% din numărul consilierilor în funcţie

