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HOTĂRÂREA NR.206 
din data dc 27 iulie 2018

- stabilirea unor masuri administrative de circulaţie, privind circulaţia rutiera pe străzile: 
din cartierul Vasile Alecsandri, din cartierul Tudor Vladimirescu intre blocurile A, B si C, str. 

Stejarului, str. George Cosbuc, str. Vasile Alecsandri, str. Tabacari in spatele blocurilor 4 si 5, 
str. Iazul Morii, din Municipiul Fagaras restricţionând traficul rutier 

pe un singur sens de mers -  SENS UNIC

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , intrunit in şedinţa ordinară,

Vazand referatul nr. 20.547 din 28.06.2018 al Compartiment acorduri, autorizaţii, libera 
iniţiativa, comercial, activitate de transport in comun si taxi, din cadrul Primăriei Municipiului 
Fagaras si expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras

Ţinând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget 
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, 
pentru comerţ şi agricultură, precum si al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, 

Având in vedere avizul favorabil:
-  nr. 55 din 27.06.2018 al Comisiei de Circulaţie privind -  restrictionarea circulaţiei autovehiculelor 
prin sens unic in cartierul Vasile Alecsandri cu sensul de deplasare dinspre intrarea din str. Tabacari 
spre şcoala Ovid Densusan pana la parcarea dintre blocurile 4 si 5, cu ieşire in str. Tabacari si 
marcarea de parcari de reşedinţa.

-  nr. 57 din 27.06.2018 al Comisiei de Circulaţie privind -  restrictionarea circulaţiei autovehiculelor 
prin sens unic in cartierul Tudor Vladimirescu intre blocurile A, B si C cu sensul de deplasare 
dinspre str. Azotului spre str. Tudor Vladimirescu pana la intersecţia cu aceasta si marcarea de parcari 
de reşedinţa.

-  nr. 58 din 27.06.2018 al Comisiei de Circulaţie privind -  restrictionarea circulaţiei autovehiculelor 
prin sens unic pe str. Stejarului cu sensul de deplasare dinspre str. Teiului spre str. 1 Decembrie 1918 
pana la intersecţia cu aceasta si marcarea de parcari de reşedinţa.

-  nr. 59 din 27.06.2018 al Comisiei de Circulaţie privind -  restrictionarea circulaţiei autovehiculelor 
prin sens unic pe str. George Cosbuc cu sensul de deplasare dinspre str. 1 Decembrie 1918 spre str. 
Teiului pana la intersecţia cu aceasta si marcarea de parcari pe partea stanga a sensului de deplasare.

-  nr. 60 din 27.06.2018 al Comisiei de Circulaţie privind -  restrictionarea circulaţiei autovehiculelor 
prin sens unic pe str. Vasile Alecsandri cu sensul de deplasare dinspre str. Nicolae Balcescu 
(Protopopiat) spre sensul giratoriu din str. Tabacari pana la aleea din spatele bocului nr. 5 din str. 
Tabacari (aleea spre Piaţa Agroalimentara). si marcarea de parcari pe partea stanga a sensului de 
deplasare.
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-  nr. 61 din 27.06.2018 al Comisiei de Circulaţie privind -  restrictionarea circulaţiei autovehiculelor 
prin sens unic pe aleea clin spatele blocurilor 4 si 5 din str. Tabacari cu sensul de deplasare dinspre 
str. Vasile Alecsandri spre intrarea in Piaţa Agroalimentara pana in căpătui blocului nr. 54 din b-dul. 
Unirii.
-  nr. 62 din 27.06.2018 al Comisiei de Circulaţie privind -  restrictionarea circulaţiei autovehiculelor 
prin sens unic pe str. lazul Morii (partea de nord) cu sensul de deplasare dinspre str. Tabacari in 
spatele bl. 4 si 5 spre str. Nicolae Balcescu pana la intersecţia cu aceasta.

Pe străzile unde a fost restricţionată circulaţia autovehiculelor prin sens unic se vor monta 
indicatoare de circulaţie conform legislaţiei in vigoare.

Având in vedere prevederile Art.8, Art. 11, Art. 22 si Art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 
43/1997, republicata privind regimul drumurilor, precum si ale Art. 1, Art. 113 din Ordonanţa de 
Urgenta nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, actualizata, Ordonanţa Guvernului nr, 
21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane si rurale, Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat si 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Având in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, art.6 si art.7, privind transparenta decizionala, 
dispoziţiile art.36.alin (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publica locala, republicata, modificata si completata. Proces verbal de afişare, nr. 6.970 din 06.03.2017, 
dezbatere publica privind restrictionarea circulaţiei autovehiculelor prin sens unic pe 7 străzi din 
Municipiul Fagaras precum si Dezbaterea publica nr.22.882/18.07.2018, privind proiectul de hotărâre 
referitor la stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie privind circulaţia rutieră pe străzile : din 
cartierul Vasile Alecsandri, din cartierul Tudor Vladimirescu între blocurile A,B si C, str. Stejarului, 
str. George Coşbuc, str. Vasile Alecsandri, str. Tăbăcari în spatele blocurilor 4 şi 5, str. Iazul Morii din 
Municipiul Făgăraş, restricţionând traficul rutier pe un singur sens de mers - SENS UNIC,

Ţinând cont de prevederile art. 36. alin (2), lit. „c” lit. „d”, alin. (5) si alin. (6) lit. „a” pct. 14 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata.

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (3) si art. 115 alin. (1) lit. „b” Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publica locala, republicata, modificata si completata,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba , stabilirea unor masuri administrative de circulaţie, privind circulaţia 
rutiera pe străzile: din cartierul Vasile Alecsandri, din cartierul Tudor Vladimirescu intre blocurile 
A, B si C, str. Stejarului, str. George Cosbuc, str. Vasile Alecsandri, str. Tabacari in spatele 
blocurilor 4 si 5, str. Iazul Morii, din Municipiul Fagaras pe un singur sens de mers -  SENS 
UNIC.

Art. 2. Indicatoarele de restrictionarea circulaţiei autovehiculelor vor fi montate conform 
normelor in vigoare.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş, prin Direcţia de Administraţie Publica Locala Fagaras şi Compartiment acorduri, 
autorizaţii, libera iniţiativa, comercial, activitate de transport in comun si taxi.



Hotărâre s-a adoptat cu 17 voturi pentru 

Consilieri în funcţie - 18 

Consilieri prezenţi - 17

Prezenta hotarare se comunica:

- 1 ex. Dosar - 1 ex.
- 1 ex. Colecţie - 1 ex.
- 1 ex. Prefectura - 1 ex
- 1 ex. Primar - 1 ex.
- 1 ex. Secretar - 1 ex.

- 1 ex.
- 1 ex.

D.A.P.L.
Politia Locala
Politia Municipiului Fagaras 
Arhitect sef 
Mass media locala 
Solicitaţi
Compartiment acorduri, autorizaţii, libera iniţiativa, 
comercial, activitate de transport in comun si taxi

Cod. F -  50


