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HOTĂRÂRE
privind emiterea acordului de principiu în vederea întocmirii unei documentatii
tehnice pentru stabilirea unor măsuri administrative de semnalizare rutieră 

şi pietonală (verticală și orizontală) pentru circulatia din orașul Recaș  

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiș,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș privind emiterea acordului de principiu în

vederea întocmirii  unei  documentatii  tehnice pentru stabilirea unor  măsuri  administrative  de
semnalizare rutieră şi pietonală (verticală și orizontală) pentru circulatia din orașul Recaș;

 expunerea  de  motive  întocmită  de  primarul  orașului  Recaș,  înregistrată  sub  nr.  8.565  /
30.05.2017;

 referatul cu nr. 8.581 / 30.05.2017 întocmit de arhitectul-șef din cadrul Primăriei orașului Recaș;
 prevederile art. 8, art. 22 și art. 33 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu

modificările și completările ulterioare; 
 prevederile art. 5 alin. (1) și (2), art. 29 – 34, coroborate cu prevederile art. 128 din O.U.G. nr.

195/2002,  privind  circulația  pe  drumurile  publice,  republicată,  cu modificările  şi  completările
ulterioare;

 prevederile art. 1, art. 3, art. 8 lit. g) din O.G nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane
şi rurale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 515/2002;

 prevederile  art.  5 pct.  2 lit.  g)  și  h)  din  O.G nr.  71/2002,  privind  organizarea şi  funcţionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și
completările ulterioare;

 prevederile O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare;

 prevederile  Legii  nr.  213/1998,  privind  proprietatea  publică  și  regimul  juridic  al  acesteia,  cu
completările și modificările ulterioare;

 prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13., art. 115 alin. (1) lit. b) și în
temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.  1  . –  (1) Se emite  acordul  de  principiu  în  vederea  întocmirii  unei  documentatii  tehnice  pentru
stabilirea unor măsuri administrative de semnalizare rutieră şi pietonală (verticală și orizontală) pentru
circulatia din orașul Recaș.  
                (2) Aprobarea finală se va emite de către Consiliul Local al Orașului Recaș după obținerea
avizului de la Comisia de Sistematizare din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș – Serviciul
Rutier.

Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se încredinţează primarul orașului Recaș și
serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Oraşului Recaş.

                           
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Arhitectului-șef din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media locală.

                                         Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează
                                                Consilier                                            Secretar oraș
                                                Ștefan BUGA                                 Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 31.05.2017
Nr. 190
Adoptată cu 15 voturi “pentru”  
Nr. de consilieri prezenți: 15



Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. Teodor PAVEL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind emiterea acordului de principiu în vederea întocmirii unei documentatii tehnice

pentru stabilirea unor măsuri administrative de semnalizare rutieră şi pietonală
(verticală și orizontală) pentru circulatia din orașul Recaș  

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiș,

Având în vedere:
 expunerea  de  motive  întocmită  de  primarul  orașului  Recaș,  înregistrată  sub  nr.  8.565  /

30.05.2017,  privind  emiterea  acordului  de  principiu  în  vederea  întocmirii  unei  documentatii
tehnice  pentru  stabilirea  unor  măsuri  administrative  de  semnalizare  rutieră  şi  pietonală
(verticală și orizontală) pentru circulatia din orașul Recaș;

 referatul cu nr. 8.581 / 30.05.2017 întocmit de arhitectul-șef din cadrul Primăriei orașului Recaș;
 prevederile art. 8, art. 22 și art. 33 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu

modificările și completările ulterioare; 
 prevederile art. 5 alin. (1) și (2), art. 29 – 34, coroborate cu prevederile art. 128 din O.U.G. nr.

195/2002,  privind  circulația  pe  drumurile  publice,  republicată,  cu modificările  şi  completările
ulterioare;

 prevederile art. 1, art. 3, art. 8 lit. g) din O.G nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane
şi rurale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 515/2002;

 prevederile  art.  5 pct.  2 lit.  g)  și  h)  din  O.G nr.  71/2002,  privind  organizarea şi  funcţionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și
completările ulterioare;

 prevederile O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare;

 prevederile  Legii  nr.  213/1998,  privind  proprietatea  publică  și  regimul  juridic  al  acesteia,  cu
completările și modificările ulterioare;

 prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13., art. 115 alin. (1) lit. b) și în
temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.  1  . –  (1) Se emite  acordul  de  principiu  în  vederea  întocmirii  unei  documentatii  tehnice  pentru
stabilirea unor măsuri administrative de semnalizare rutieră şi pietonală (verticală și orizontală) pentru
circulatia din orașul Recaș.
                 (2) Aprobarea finală se va emite de către Consiliul Local al Orașului Recaș după obținerea
avizului de la Comisia de Sistematizare din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș – Serviciul
Rutier.

Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se încredinţează primarul orașului Recaș și
serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Oraşului Recaş.

                           
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Arhitectului-șef din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media locală.

                         Președinte de ședință                     Contrasemnează
                                               ________                                        Secretar Oraş
                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Nr. 8.565 / 30.05.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea întocmirii

unei documentatii tehnice pentru stabilirea unor măsuri administrative de
semnalizare rutieră şi pietonală (verticală și orizontală) 

pentru circulatia din orașul Recaș  

Dezvoltarea  urbanistica  a  orașului  Recaș  are  implicaţii  majore  in  domeniul
sistematizării rutiere. La aceasta se adauga si creşterea considerabila a parcului auto la
nivelul  orașului,  ceea ce  impune gasirea  de noi  soluţii  care sa  conducă la  fluidizarea
traficului.

Propun iniţierea unui proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în
vederea întocmirii unei documentatii tehnice pentru stabilirea unor măsuri administrative
de  semnalizare  rutieră  şi  pietonală  (verticală  și  orizontală)  pentru  circulatia  din  orașul
Recaș, coroborat cu solicitările verbale ale cetăţenilor, dar şi cu necesităţile care apar din
monitorizarea traficului în orașul Recaș.

Stabilirea măsurilor administrative de semnalizare rutieră, precum și  de circulaţie
rutieră  şi  pietonală în  orașul  Recaș se  va realiza  în  urma înaintării  propunerilor  către
Comisia de Sistematizare a circulaţiei constituită la nivelul Județului Timiș, dar şi cu avizul
Inspectoratului Județean de Poliție Timiș - Biroul Rutier.

Inițiator 
   Primar,

                                                                Ing. PAVEL TEODOR



                             R  O  M  Â  N  I   A
                           J U D E Ţ U L   T I M I Ş

                            PRIMĂRIA ORAŞULUI RECAŞ
               ___________________________________________________________________________________________________________________________________

        Recaş, Calea Timişoarei nr. 86; Telefon : 0356/177.278, Fax 0356/177.279                     
                    E-mail: public@primariarecas.ro; Web: www.primariarecas.ro  

Nr.  8581 / 30.05.2017
    Aprobat

       PRIMAR,
                                                                                                             Ing. Teodor PAVEL

Către,
Consiliul Local oraş Recaş

şi
Primarul oraşului Recaş

REFERAT

         Pentru emiterea acordului de principiu în vederea intocmirii unei documentatii 
tehnice pentru stabilirea unor măsuri administrative de semnalizare rutieră şi 
pietonală (verticală și orizontală) pentru circulatia din orașul Recaș  
 
Avand in vedere:

         Dezvoltarea din punct de vedere urbanistic a orașului Recaș, precum si
inbunatatirile majore aduse infrastructurii rutiere si pietonale este necesara intocmirea unei
documentatii  tehnice  pentru  stabilirea  unor  măsuri  de  semnalizare  rutieră  şi  pietonală
(verticală și orizontală) pentru circulatia din orașul Recaș.

 
prevederile art. 5 alin. (1) și (2), art. 29 – 34, coroborate cu prevederile art. 128 din

O.U.G.  nr.  195/2002,  privind  circulația  pe  drumurile  publice,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare;

prevederile  art.  1,  art.  3,  art.  8  lit.  g)  din  O.G  nr.  21/2002  privind  gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 515/2002;

prevederile  art.  5  pct.  2  lit.  g)  și  h)  din  O.G  nr.  71/2002,  privind  organizarea  şi
funcţionarea serviciilor  publice  de administrare  a  domeniului  public  şi  privat  de
interes local, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;

prevederile  Legii  nr.  213/1998,  privind  proprietatea  publică  și  regimul  juridic  al
acesteia, cu completările și modificările ulterioare;

     Se  cere  obtinerea  acordului  Consiliului  Local  Recas  in  vederea  intocmirii  unei
documentatii tehnice pentru stabilirea unor măsuri administrative de semnalizare rutieră şi
pietonală (verticală și orizontală) pentru circulatia din orașul Recaș  

ARHITECT ŞEF
VOINESCU VLAD

http://www.primariarecas.ro/

	ROMÂNIA
	CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI RECAŞ
	ROMÂNIA

	CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI RECAŞ
	PRIMĂRIA ORAŞULUI RECAŞ

