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Proiect de  hotărâre nr. 148/2022 

privind aprobarea instalării unor indicatoare rutiere pe drumurile pubice de interes 
local din Orașul Hațeg 

 
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. 20422/148 din 19.08.2022 prin care se propune 
aprobarea instalării unor indicatoare rutiere pe drumurile pubice de interes local din Orașul 
Hațeg, în vederea reglementării și fluidizării traficului rutier. 

Având în vedere: 
a)memoriul tehnic, întocmit de serviciul urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 17005 din 06.07.2022;  
b)avizul Politiei rutiere nr. ______________, înregistrat la Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 
______________________; 

În conformitate cu prevederile art. 5 lit.c), art. 8 alin. (1) lit. c), art. 22,  art. 33, art. 40 
alin. (1) din Ordonaţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 30 alin. (1) lit. b), alin. (2), 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, ale art. 144 alin. (1) din anexa nr. 
1 și anexa nr. 2 la 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, ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare și 
ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
Legii 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), 
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 Se aprobă instalarea/montarea, în condițiile legii, a unor indicatoare rutiere de 
interzicere sau restricție, pe drumurile publice de interes local din Orașul Hațeg, după cum 
urmează: 
a)indicator ,,STAȚIONAREA INTERZISĂ”, pe strada Independenței, pe partea dreaptă, pe 
sensul de mers spre strada Aurel Vlaicu dinspre Școala Gimnazială ,,Aron Densușianu”, în 
fața blocului nr. 6, însoțit de un panou adițional care marcheze începutul și lungimea zonei de 
acțiune a indicatorului. 
b)indicator ,,OPRIREA INTERZISĂ”, pe strada Aleea Școlii, în spatele blocului 17A, pe 
partea dreaptă, colț cu gardul Școlii Gimnaziale ,,Aron Densușianu”. 
c)indicator ,,OPRIREA INTERZISĂ”, cu panou adițional ,,CU EXCEPȚIA AUTO 
MARFĂ”, pe strada Aleea Centralei – magazin ABC. 
d)indicator ,,OPRIREA INTERZISĂ”, pe strada Ovid Densușianu, intrarea dinspre strada 
Sarmisegetusa, pe partea dreaptă, colț cu Brutăria Nabis Prod, însoțit de un panou adițional 
care marcheze începutul și lungimea zonei de acțiune a indicatorului. 



e)indicator ,,OPRIREA INTERZISĂ”, pe strada Libertății, sensul de mers disnspre primărie 
spre stația de ambulanță, pe partea dreaptă, vis-a-vis de intrarea la AJOFM Hațeg, însoțit de 
un panou adițional care marcheze începutul și lungimea zonei de acțiune a indicatorului 
f)indicator ,,OPRIREA INTERZISĂ”, pe strada Nicolae Titulescu, pe partea dreaptă, colț cu 
Reprezentanța Dacia, însoțit de un panou adițional care marcheze începutul și lungimea zonei 
de acțiune a indicatorului. 
g)indicator ,,STOP”, la intersecția străzii Florilor – fosta Fabrică de conserve, cu strada 
Progresului – DN 66 . 
Art. 2 Se aprobă instalarea/montarea, în condițiile legii, a unor indicatoare rutiere de 
avertizare, pe drumurile publice de interes local din Orașul Hațeg, după cum urmează: 
a)indicator ,,DENIVELARE PENTRU LIMITAREA VITEZEI”, cîte unul pe fiecare sens de 
mers, inclusiv marcajele rutiere aferente acestora reprezentate de limitatoare de viteză din 
cauciuc montate pe carosabil, pe strada Cimitirului, înaintea trecerii de pietoni. 
b)indicator ,,DENIVELARE PENTRU LIMITAREA VITEZEI”, cîte unul pe fiecare sens de 
mers, inclusiv marcajele rutiere aferente acestora reprezentate de limitatoare de viteză din 
cauciuc montate pe carosabil, pe strada Decebal, în zona intersecției cu strada Traian. 
c)indicator ,,DENIVELARE PENTRU LIMITAREA VITEZEI”, cîte unul pe fiecare sens de 
mers, inclusiv marcajele rutiere aferente acestora reprezentate de limitatoare de viteză din 
cauciuc montate pe carosabil, pe strada Mihai Eminescu, în zona imobilului cu nr. 49. 
Art. 3 Consiliul local Haţeg, în calitate de administrator al drumurilor îşi exprimă acordul 
pentru instalarea/montarea, în condițiile legii, a unor indicatoare rutiere de interzicere sau 
restricție și avertizare, pe drumurile publice de interes local din Orașul Hațeg, conform 
prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre. 
Art. 4 Montarea indicatoarelor prevăzute la art.1 și art. 2 se va face de autorităţile locale de la 
nivelul oraşului Hateg, în calitate de administrator al drumului, în condiţiile legii, după 
urmarea tuturor procedurilor prevăzute de lege . 
Art. 5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de biroul poliţiei locale, serviciul urbanism, 
amenajarea teritoriului, direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare.                                                              
Art. 7 Prezenta hotărăre se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul 
www.primariehateg.ro, se afișează la panoul de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: 
Instituţiei Prefectului Judeţului  Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Compartimentului 
Administraţie Publică Locală, Direcției economice, Serviciului urbanism, Biroului 
administrarea domeniului public şi privat, Biroului Poliţia locală și prin intermediul acestuia 
tuturore structurilor și instituțiilor interesate, 
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