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REFERAT DE APROBARE AL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
pentru completarea HCL nr. 120/2017 privind stabilirea unor măsuri pentru fluidizarea
traficului rutier pe raza orașului Avrig
Administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliile judeţene, iar a drumurilor
de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepţie
sectoarele de drumuri judeţene, situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv lucrările de
artă, amenajările şi accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective.
Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu Poliţia rutieră au obligaţia de a
reglementa circulaţia, parcarea, staţionarea şi oprirea pe străzi a vehiculelor. Parcarea în localităţi
se asigură de către administraţia publică locală în locuri special amenajate, în afara benzilor de
circulaţie şi a trotuarelor, amplasate de comun acord cu Poliţia rutieră.
De asemenea, potrivit art. 128 lit. b) și lit. d) din O.G. nr. 195/20022002 privind circulația
pe drumurile publice, republicată, cu modificări și completări ulterioare „Autorităţile
administraţiei publice locale au următoarele atribuţii: […]
a) iau măsuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră
şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei, conform standardelor în vigoare,
ţinând evidenţa acestora;
b) întocmesc şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei pentru localităţile urbane
şi iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluenţei şi
siguranţei traficului, precum şi a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul
poliţiei rutiere;
c) stabilesc reglementări referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare
pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul poliţiei rutiere; […]”
Dezvoltarea UAT Avrig are implicații majore în domeniul sistematizării rutiere. La
aceasta se adaugă și creșterea considerabilă a parcului auto la nivelul localității, ceea ce impune
găsirea de noi soluții care să conducă la fluidizarea traficului în anumite zone ale orașului.
În acest sens propun completarea art. 1 din HCL nr. 120/2017 privind stabilirea unor
măsuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza orașului Avrig, cu modificările și completările
ulterioare prin introducerea următoarelor măsuri administrative de circulație:
- instituire sens unic pe strada Tudor Vladimirescu, oraș Avrig, prin montarea
indicatoarelor rutiere „sens unic” la intersecția cu str. Bisericii respectiv „accesul
interzis” la intersecția cu strada Nicolae Bălcescu și trasarea parcărilor la 45 grade față de
drum, conform NORMATIV P 132-96 pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în
localități urbane;
- instituire sens unic pe drumul comunal din localitatea Glâmboaca, pe tronsonul de drum
cuprins între intersecția cu DJ 104F, din dreptul imobilului cu nr. 134 până în dreptul
imobilului cu nr. 140,
Față de cele menționate mai sus și în temeiul art. 136 alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr.
57/2019, propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.
120/2017 privind stabilirea unor măsuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza orașului
Avrig
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