
ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ

Calea  Timişoarei nr. 86
Tel: 0040-356-177.278

Fax: 0040-356-177.279
E-mail: public@primariarecas.ro

 Web: www.primariarecas.ro

HOTĂRÂRE
privind emiterea acordului de principiu în vederea montării de indicatoare rutiere și

calmatoare de viteză pe drumul comunal DC 69 Herneacova – Nadăș – Sălciua Nouă,
km 0 + 760 până la km 0 + 990

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul  de hotărâre inițiat  de primarul  orașului  Recaș cu privire la  emiterea acordului  de

principiu în vederea montării de indicatoare rutiere pe drumul comunal DC 69 Herneacova –
Nadăș – Sălciua Nouă, km 0 + 760 până la km 0 + 990;

 expunerea de motive a primarului Orașului Recaș, înregistrată sub nr. 9.940 / 05.07.2016;
 referatul  cu  nr.  9.941  /  05.07.2016  întocmit  de  arhitectul-șef  din  cadrul  Primăriei  orașului

Recaș;
 adresa S.C. WEST AGREMENT CLUB S.R.L. Timișoara cu nr. 1.134 / 09.06.2016, înregistrată

la Primăria Orașului Recaș cu nr. 8.872 / 13.06.2016, prin care solicită aprobarea montării
unor indicatoare rutiere și calmatoare de viteză pe drumul comunal DC 69 Herneacova –
Nadăș – Sălciua Nouă, km 0 + 760 până la km 0 + 990;

 memoriul  tehnic,  planul  de stiuație și  planul  de încadrare întocmit de S.C. AXA RO PLAN
S.R.L. Timișoara în luna iunie 2016, înregistrat la Primăria orașului  Recaș cu nr.  8.903 /
13.06.2016;

 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) coroborate cu prevederile art. 128 din O.U.G. nr. 195/2002,
privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local oraş Recaş, prin care se acordă
aviz favorabil;

 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 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 montării de indicatoare rutiere și calmatoare
de viteză pe drumul comunal DC 69 Herneacova – Nadăș – Sălciua Nouă, km 0 + 760 până la km
0 + 990.
              (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.  – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Arhitectului-șef din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- S.C. WEST AGREMENT CLUB S.R.L. Timișoara;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media.

      Preşedinte de şedinţă                                  Contrasemnează
                                                        Consilier                                              Secretar oraș

                                   Mircea - Cosmin ANTONESCU                Jr. Cătălina MOLDOVAN

Recaş, 29.07.2016
Nr. 48
Adoptată cu 14 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 14
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INIŢIATOR: PRIMAR - Ing. Teodor PAVEL 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE
privind emiterea acordului de principiu în vederea montării de indicatoare rutiere și

calmatoare de viteză pe drumul comunal DC 69 Herneacova – Nadăș – Sălciua Nouă,
km 0 + 760 până la km 0 + 990

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului Orașului Recaș, înregistrată sub nr. 9.940 / 05.07.2016 cu

privire la emiterea acordului de principiu în vederea montării de indicatoare rutiere pe drumul
comunal DC 69 Herneacova – Nadăș – Sălciua Nouă, km 0 + 760 până la km 0 + 990;

 referatul  cu  nr.  9.941  /  05.07.2016  întocmit  de  arhitectul-șef  din  cadrul  Primăriei  orașului
Recaș;

 adresa S.C. WEST AGREMENT CLUB S.R.L. Timișoara cu nr. 1.134 / 09.06.2016, înregistrată
la Primăria Orașului Recaș cu nr. 8.872 / 13.06.2016, prin care solicită aprobarea montării
unor indicatoare rutiere și calmatoare de viteză pe drumul comunal DC 69 Herneacova –
Nadăș – Sălciua Nouă, km 0 + 760 până la km 0 + 990;

 memoriul  tehnic,  planul  de stiuație și  planul  de încadrare întocmit de S.C. AXA RO PLAN
S.R.L. Timișoara în luna iunie 2016, înregistrat la Primăria orașului  Recaș cu nr.  8.903 /
13.06.2016;

 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) coroborate cu prevederile art. 128 din O.U.G. nr. 195/2002,
privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local oraş Recaş, prin care se acordă
aviz ______;

 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 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 montării de indicatoare rutiere și calmatoare
de viteză pe drumul comunal DC 69 Herneacova – Nadăș – Sălciua Nouă, km 0 + 760 până la km
0 + 990.
              (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.  – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Arhitectului-șef din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- S.C. WEST AGREMENT CLUB S.R.L. Timișoara;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media.

                         Președinte de ședință                                   Contrasemnează
                                                   Secretar Oraş



                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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 Nr. 9.941 /  05.07.2016                   APROBAT
                                                                                                                 Primar
                                                                                                        Ing. Teodor PAVEL

Către,
Consiliul Local oraş Recaş

şi
Primarul oraşului Recaş

REFERAT

Pentru emiterea acordului de principiu în vederea montării de indicatoare rutiere și
calmatoare de viteză pe drumul comunal DC 69 Herneacova – Nadăș – Sălciua Nouă,

km 0 + 760 până la km 0 + 990

În  urma  analizarii  memoriului  tehnic,  planului  de  stiuație  și  a  planului  de
încadrare întocmit de S.C. AXA RO PLAN S.R.L. Timișoara în luna iunie 2016, înregistrat
la Primăria orașului Recaș cu nr. 8.903 / 13.06.2016;

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) și (2) coroborate cu prevederile art.
128  din  O.U.G.  nr.  195/2002,  privind  circulația  pe  drumurile  publice,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 8, art. 22 și art. 33 din O.G. nr. 43/1997, privind
regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Propun emiterea acordului de principiu în vederea montării de indicatoare rutiere
și calmatoare de viteză pe drumul comunal DC 69 Herneacova – Nadăș – Sălciua Nouă,
km 0 + 760 până la km 0 + 990

ARHITECT ŞEF
Arh. VOINESCU VLAD
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