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PROIECT

HOTARAREA NR......
din data................2022

- privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local in cadrul Comisiei de Circulaţie a
Municipiului Fagaras

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , întrunit in şedinţa........

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 5338 din 10.02.2022, 
raportul Serviciului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras nr. 142 din 10.02.2022 se supune spre 
analiză, verificare şi aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Comisiei de 
Circulaţie a Municipiului Fagaras

Ţinând seama de avizele comisiilor............................................ ....................................

Ţinând seama de HCL nr.235/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Local, respectiv prevederile art. 21 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. f , art. 5 pct.2 lit.g) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 
privind organizare şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 
local, ale Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicata privind regimul drumurilor, cu modificările si 
completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice art. 29 alin. (1) si alin. (2) si art 128 alin. (1),

în temeiul art. 129 alin.(l), alin. (2) lit. c) si lit. d), alin.(6) lit.c) si alin.(7) lit. m), art. 139 alin. (1) si 
ale art. 196 alin.l lit.a), art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. HCL nr. 72/25.02.2021 privind constituirea Comisiei de Circulaţie a Municipiului Făgăraş 
îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 2. Reprezentanţii Consiliului Local Făgăraş:in Comisia de Circulaţie a Municipiului Fagaras, 
incepand cu data aprobării prezentei hotarari su n t:

- un reprezentant al Comisiei de urbanism:
- un reprezentant al Comisiei juridice:

mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


Art 3 Componenţa nominala a membrilor Comisiei de Circulaţie a Municipiului Făgăraş se va face 
prin Dispoziţie a primarului municipiului Fagaras

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş prin Serviciul de Transport Public Local şi membrii comisiei.

INIŢIATOR
PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU

Vizat pentru ţlegalitate, 
SECRETAR GENERAL 

LAURA ELENA GIUNC

G

fîotararea s-a adoptat cu..............voturi pentru
Consilieri in funcţie 17 
Consilieri prezenţi:

Prezenta hotarare se comunica:

- 1 ex. Dosar
- 1 ex. Colecţie
- 1 ex. Prefectura
- 1 ex. Primar
- 1 ex. Secretar
- 1 ex. Membrilor comisiei
- 1 ex. Comp. Relaţii cu publicul, arhiva
- 1 ex. Serv Transport Public
- 1 ex. Afişare.

Cod. F -  17
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Nr. 142 din 10.02.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU

C
r

c.V

-  la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea 
Comisiei de Circulaţie a Municipiului Fagaras

Urmare a iniţiativei Primarului Municipiului Fagaras privind modificarea si completarea Comisiei de 
Circulaţie şi ţinând seama de prevederile art. 21 alin. (2) din Regulamnetul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicata privind regimul 
drumurilor, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice art. 29 alin. (1) si alin. (2) si art 128 alin. (1),

Având in vedere alegerea Viceprimarului Municipiului Fagaras in persoana domnului Stirbu Cosmin 
Gheorghe si ocuparea postului de Administrator Public de către domnul Mija Lucian Victor, propun 
modificarea si completarea Comisiei de Circulaţie a Municipiului Fagaras cu ocupanţii celor doua funcţii 
publice menţionate mai sus.

Propunem incetarea aplicabilităţii PICL 72/25.02.2021 privind constituirea Comisiei de Circulaţie a 
Municipiului Făgăraş si desemnarea a doi reprezentanţi din rândul Consilierilor locali , componenţa 
nominala a membrilor Comisiei de Circulaţie a Municipiului Făgăraş urmând a se face prin Dispoziţie a 
primarului municipiului Fagaras

Aceasta modificare si completare a Comisiei de Circulaţie a Municipiului Fagaras conduce la sporirea 
supravegherii traficului rutier, imbunatatirea siguranţei circulaţiei rutiere pe drumurile publice si la la 
ridicarea gradului de confort şi civilizaţie în Municipiul Fagaras.

Sef serviciu,
Andrei Filip

CuJ
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Nr. 5338 din 10.02.2022

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului Făgăraş privind modificarea si 
completarea Comisiei de Circulaţie a Municipiului Fagaras

Urmare a iniţiativei Primarului Municipiului Fagaras privind modificarea si completarea Comisiei 
de Circulaţie,

Ţinând seama de prevederile art. 29 alin. (2) din Regulamnetul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicata privind regimul 
drumurilor, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenta a Guvernuluinr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice art. 29 alin. (1) si alin. (2) si art 128 alin. (1).

Având in vedere alegerea Viceprimarului Municipiului Fagaras in persoana domnului Stirbu Cosmin 
Gheorghe si ocuparea postului de Administrator Public de către domnul Mija Lucian Victor, propun 
modificarea si completarea Comisiei de Circulaţie a Municipiului Fagaras cu ocupanţii celor doua funcţii 
publice menţionate mai sus.

Propunem încetarea aplicabilităţii HCL 72/25.02.2021 privind constituirea Comisiei de Circulaţie a 
Municipiului Făgăraş si desemnarea a doi reprezentanţi din rândul Consilierilor locali , componenţa 
nominala a membrilor Comisiei de Circulaţie a Municipiului Făgăraş urmând a se face prin Dispoziţie a 
primarului municipiului Fagaras

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU
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HOTĂRÂREA NR.72
din data de 25 februarie 2021 '1 2 3 4 5 6 7 8 9 *; > < * ‘

~ privind constituirea Comisiei de Circulaţie a Municipiului Fagaras

CONSILIUL LOCAL AL M UNICIPIULUI FAGARAS , În tru n it  în  şe d in ţa  o rd in a ră ,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 5708 din 
09.02.2021, raportul Serviciului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras nr. 112 din 
09.02.2021 se supune spre analiză, verificare şi aprobare proiectul de hotărâre privind constituirea 
Comisiei de Circulaţie a Municipiului Fagaras,

Ţinând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economieo-sociale, buget 
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi 
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi 
agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie 
socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum 
şi al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,

Ţinând seama de HCL nr.235/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local, respectiv prevederile art. 21 alin. (2) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. f , art. 5 pct.2 lit.g) din Ordonanţa Guvernului nr. 
71/2002 privind organizare şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 
şi privat de interes local, ale Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicata privind regimul 
drumurilor, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice art. 29 alin. (1) si alin. (2) si art 128 alin, (1),

In temeiul art. 129 alin.(i), alin. (2) lit. c) si lit. d), alin.(6) îit.c) si alin.(7) lit, m), art. 139 
alin. (3) si ale art,196 alin.i lit.a), art.197 din OUG nr, 57/2019 privind codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

A rt.i.S e  constituie Comisia de Circulaţie a Municipiului Făgăraş în următoarea
componenţă:

1. Preşedintele comisiei ~ Primarul Municipiului:
2. Secretarul comisiei -  Secretarul General al Municipiului:
3. Arhitectul Şef al Municipiului Făgăraş:
Membri:
4. Şef Serviciu învestirii si implementare proiecte:
5. Reprezentantul Poliţiei Rutiere a Municipiului Făgăraş:
6. Reprezentantul Poliţiei Locale Făgăraş:
7. Reprezentanţii Consiliului Local Făgăraş:

~ un reprezentant al Comisiei de urbanism:
~ un reprezentant al Comisiei juridice:

8. Sef birou AGDPPLP
9. Sef Serviciu Transport Public Local:

Gheorghe Sucaciu 
Laura Elena Glumea 
Liliana Boer

A d ria n  Bica 
Ban Trîmbiţaş 
L ucian  Petri

Popa Ovidiu Nieolae 
Ludo Aurel Cristian 
Daniel Mihai Tătar 
Andrei Filip
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A rt. 2. Vor avea statut de invitaţi si vor fi consultaţi in problem specific, reprezentanţii 
următorilor agenţi economici:

1. SC Apa Canal Sibiu SA -  Sucursala Fagaras,
2. Serviciul de Alimentarea cu Energie Termică în Sistem Centralizat Fagaras,
3. Reprezentant Distrigaz,
4. Reprezentant Electrica distribuţie,
5. Reprezentanţi reţele telecomunicaţii,
6. Reprezentant Pompieri,
7. Reprezentant Jandarmi,
8 . Reprezentant Societatea Civila

A rt. 3. Comisia de Circulaţie se va intruni lunar sau ori de cate ori este nevoie, va analiza si 
va propune spre aprobarea Primarului sau Consiliului Local, după caz, masuri de reglementare a 
circulaţiei rutiere (amplasare de indicatoare, aplicare de marcaje, stabilirea sau schimbarea 
sensurilor de circulaţie, amenajarea parcărilor) sau orice alte aspect referitoare la buna 
administrare a reţelelor rutiere si pietonale.

A rt. 4. De la data prezentei orice prevedere contrară se abrogă,

A rt. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş, prin Serviciul Administrare Patrimoniu Public şi Privat şi membrii comisiei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CENŢIU MAGDAŢENA FLORINA •O ' V/

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general.

LAURA ELENA^IUMCA /1
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Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru 
Consilieri in funcţie -18 
Consilieri prezenţi - 18

Prezenta ho tarare se comunica:

-1 ex. Dosar şedinţa
- x ex. Colecţie
-1 ex. Prefectura 
-1 ex. Primar 
-1 ex. Secretar general
- 1 ex. Membrilor comisiei
-1 ex. Comp. Relaţii cu publicul, arhiva 
-1 ex. Solicitaţi
- i ex. Afişare.

Cod. F -  50
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