Consiliul Local al municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. 284/06.09. 2018

HOTĂRÂRE
(Proiect)
Referitor la: Sistematizare rutieră și instituire obligații pentru conducătorii auto și pietoni.
CONSILIUL

LOCAL

AL

MUNICIPIULUI

SLATINA,

întrunit

în

şedinţa

ordinara/extraordinara din data de ------------------------------Având în vedere:
-

Initiativa domnului Consilier Local Văduva Ștefan prin expunerea de motive

nr.72411/03.09.2018;
- Referatul Direcţiei Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public nr.4941/03.09.2018;
- Avizele favorabile ale Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Slatina
249282/B.R./B.M.M/10.05.2018, 250250/B.R./B.M.M/27.08.2018 ;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate: amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si
de disciplina din cadrul Consiliului Local Slatina;
- Prevederile art. 128 alin (1), lit. d) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
În temeiul art. 36 (2) lit. b), alin. (4) lit. e), şi art. 45 alin (2) lit. e) coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b)
din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Sistematizarea rutieră și instituire obligații pentru conducătorii auto și pietoni, sub
urmatoarea forma:
-

Desfiintare trecere de pietoni pe str. George Poboran (Anexa 1);
Efectuare marcaje rutiere (hasura) in zonele de colectare a gunoiului menajer (Anexa 2)
Amenajare sens unic str. Aleea Rozelor-zona Parcare supraetajata (Anexa 3) .

Art.2 Montarea si inlocuirea indicatoarelor rutiere, executia marcajelor și amenajarea carosabilului
conform anexelor 1 - 3 la prezenta hotărâre, revin în sarcina Direcției Administrarea Străzilor și
Iluminatului Public.

Art.3

Constatarea și sancționarea faptelor care constituie contravenție conform prevederilor legale
în vigoare, în raport cu regulile instituite prin prezenta hotărâre revin în sarcina Poliției Municipiului Slatina și a Poliției Locale, după caz.

Art. 4

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi se va comunica la:
–
–
–
–
–
–

Instituţia Prefectului - Judeţul Olt;
Primarul Municipiului Slatina;
Direcţia Administrarea Strazilor si Iluminatului Public
Poliția Municipiului Slatina
Poliția Locală Slatina
Biroul Dispecerat – Monitorizare

În baza art. 117 lit. a) din Legea nr.215/2001
avizăm prezentul proiect de hotărâre,
Initiator,
Consilier Local,

Secretar,

Stefan VADUVA

Mihai Ion IDITA

CAPL PO 01/F3

Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. 72411/03.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
Cu privire la: Sistematizare rutieră și instituire obligații pentru conducătorii auto și pietoni

Având în vedere:
-

faptul ca unele treceri de pietoni existente sunt foarte apropiate una de alta ca distanta,
impiedicand buna desfasurare a traficului auto, dar si faptul ca traficul pietonal este foarte redus
pe anumite strazi, impunandu-se desfiintarea uneia dintre aceste treceri (str. George Poboran);

-

necesitatea adoptarii unei solutii pentru restrictionarea stationarii autovehiculelor care impiedica
interventia privind ridicarea containerelor in zona de colectare a gunoiului menajer;

-

ca pe anumite tronsoane de strazi, latimea partii carosabile nu permite trecerea simultana a
doua autovehicule care circula din sensuri opuse (str. Al. Rozelor-zona Parcare supraetajata),

Propun spre aprobarea Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre privind Sistematizare
rutieră și instituire obligații pentru conducătorii auto și pietoni.

Consilier Local,
Stefan VADUVA

CAPL PO 01/F2

Consiliul Local al Municipiului Slatina
Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public
str. Draganesti nr. 25A, Slatina, Jud.Olt, Tel. 0249422788, Fax : 0349414412, e-mail : iluminatpublicpms @yahoo.com
________________________________________________________________________________________________________
Birou Administrare Strazi

Nr.4941/03.09.2018
Aprob,
Director,
Dascalu Claudiu Lucian

REFERAT
Referitor la: Sistematizare rutieră și instituire obligații pentru conducătorii auto și pietoni
Avand in vedere:
-

-

prevederile art. 128 alin (1), lit. d) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice, cu completarile si modificarile ulterioare;
prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
avizele favorabile ale Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Slatina cu privire la
sistematizarea rutieră și instituire obligații pentru conducătorii auto și pietoni, nr.
249282/B.R./B.M.M/10.05.2018, 250250/B.R./B.M.M/27.08.2018 privind: Desfiintare trecere
de pietoni pe str. George Poboran (Anexa 1), Efectuare marcaje rutiere (hasura) in zonele de
colectare a gunoiului menajer (Anexa 2), Amenajare sens unic str. Aleea Rozelor-zona Parcare
supraetajata (Anexa 3) .
verificarile referitoare la valorile de trafic pietonal pe str. G. Poboran, in fata sediului
Serviciului Directia Politia Locala Slatina;
valorile reduse ale traficului auto pe aceasta strada;
faptul ca trecerea de pietoni din fata acestei institutii este folosita foarte rar, iar in imediata
vecinatate a acesteia (mai putin de 50m) este amplasata alta trecere;
inexistenta in zona a traseelor si statiilor mijloacelor de transport in comun care ar implica un
flux pietonal ridicat;
adoptarea unei solutii pentru restrictionarea stationarii autovehiculelor care impiedica ridicarea
containerelor in zona de colectare a gunoiului menajer (marcaj rutier prin „hasura”);
necesitatea amenajarii de sensuri unice pe anumite tronsoane de strazi, in special in acele zone
in care latimea strazii nu permite trecerea simultana a doua autovehicule care circula din
sensuri opuse (str. Al. Rozelor-zona Parcare supraetajata),

Tinand cont de cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind Sistematizare rutieră şi
instituire obligaţii pentru conducătorii auto şi pietoni, conform documentaţiei prezentate în anexele 13, poate fi supus dezbaterii Consiliului Local.

Avizat pentru legalitate,
Cons. jr. Iordache Daniel

Sef birou,
Murgulet Daniel

Întocmit,
Mierlesteanu Radu Florin

CAPL PO 01/F4

ANEXA 1
Desfiintare trecere de pietoni str. G. Poboran

Intocmit,
Mierlesteanu Radu

ANEXA 2
Efectuare marcaje rutiere (hasura) in zonele de colectare a gunoiului menajer

Intocmit,
Mierlesteanu Radu

ANEXA 3
Amenajare sens unic str. Aleea Rozelor-zona Parcare supraetajata

C.N.V.
N. TITULESCU
G.A 20

PARCARE
SUPRAETAJATA

Intocmit,
Mierlesteanu Radu

Cinema
„Alutus”

