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PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. 95/2021 

privind aprobarea amplasării pe domeniul public al oraşului Haţeg, a unor indicatoare 
rutiere privind oprirea interzisă şi presemnalizarea traseului de urmat în vederea 

intrării în parcarea LIDL 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara,  în temeiul art.136 alin. (1) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;      

Examinând referatul de aprobare nr. 336/1 din 07.06.2021 prin care se propune 
aprobarea amplasării pe domeniul public al oraşului Haţeg, a unor indicatoare rutiere privind 
oprirea interzisă şi presemnalizarea traseului de urmat în vederea intrării în parcarea LIDL, la 
solicitarea SC LIDL România, în scopul reglementării circulaţiei rutiere, şi a desfăşurării 
acesteia în condiţii de siguranţă; 

Având în vedere: 
a)solicitarea SC LIDL România Societate în comandită din data de 20 mai 2021, înregistrată 
la Primăria Haţeg sub nr. 10687 din 21.05.2021;  
b)avizul Politiei rutiere nr. _______________, înregistrat la Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 
____________; 
c)avizul CNAIR nr. _______________, înregistrat la Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 
____________; 

În conformitate cu prevederile , art. 30, art. 33 din Ordonaţa Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1 alin. 
(4), art. 5 alin. (1), alin. (7), art. 30 alin. (4), art. 33 alin. (1), alin. (3) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 142 lit.a), art. 144 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 
1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică 

În temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit. c) şi d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), 
alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 
alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,          

                                            
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1 (1) Se aprobă amplasarea pe domeniul public al oraşului Haţeg, a două 

indicatoare rutiere privind oprirea interzisă, pe segmentul de drum de interes local reprezentat 
de str. Nicolae Titulescu, imediat după interesecţia cu str. Tudor Vladimirescu, pe direcţia de 
deplasare Simeria-Petroşani. 

(2) Se constată că segmentul de drum pe care propune amplasarea a două indicatoare 
rutiere privind oprirea interzisă reprezintă un drum de interes local, ce se află în proprietatea 
oraşului Haţeg şi în administrarea Consiliului local, regăsindu-se inventariat la poziţia nr. 587 
din inventarul domeniului public. 

(3) Consiliul local Haţeg, în calitate de administrator al drumului îşi exprimă acordul 
pentru amplasarea a două indicatoare rutiere privind oprirea interzisă, conform prevederilor 
art. 1 din prezenta hotărâre. 



Art. 2 (1) Se aprobă amplasarea pe domeniul public al oraşului Haţeg, în zona de 
protecţie a DN 66 ce se suprapune cu str. Tudor Vladmirescu, înainte de intersecţia cu str. 
Nicolae Titulescu, a unui indicator pentru presemnalizarea traseului de urmat în vederea 
intrării în parcarea LIDL. 

(2) Se constată că drumul în zona căruia se propune amplasarea indicatorului de la alin. 
(1) este un drum naţional, solicitantul având obligaţia să obţină acordul administratorului 
drumului naţional pentru amplasarea acestuia. 

Art. 3 (1)Amplasarea indicatoarelor rutiere prevăzute la art.1 şi 2 din acest act 
administrativ, se va face, în condiţiile legii, după obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor 
prevăzute de lege şi aprobarea de către consiliul local Haţeg a prezentului proiect de act 
administrativ. 

(2)Demersurile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor prevăzute de lege este în 
responsabilitatea solicitantului SC LIDL România. 

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire, în condiţiile legii, de biroul poliţiei 
locale şi serviciul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 6 Prezenta hotărâre se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de 
afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului  Hunedoara, 
Primarului oraşului Haţeg, SC LIDL România, Compartimentului Administraţie Publică 
Locală, Serviciului urbanism, Biroului poliţiei locale, Compartimentului Informatizare. 

 
 

 
Haţeg, 07 iunie 2021 
 
 
 

 
INITIATOR, 

PRIMAR, 
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