CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SULINA
JUDEȚUL TULCEA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind instituirea unui sens unic de circulație pe sectoare de drum aparținând străzilor :
a II-a, a III-a, C.A. Rosetti, a I-a, Duiliu Zamfirescu și infiintarea unei stații TAXI pe strada
Duiliu Zamfirescu, cuprinse în rețeaua stradală a U.A.T. Oraș Sulina

Consiliul Local al orașului Sulina, județul Tulcea, întrunit astăzi, ______________, în
ședința ordinară, legal constituită,
având în vedere:
–memoriul tehnic nr. 5002 /14.09.2021 referitor la propunerea înființării sensului unic de
circulație pe străzile precizate în proiectul de hotărâre,
–acordul de principiu al Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea – Serviciul Rutier, nr.
289648/SD/30.09.2021 înregistrat sub nr. 5430 /06.10.2021 la registratura Primăriei orașului
Sulina
– referatul de aprobare nr. 6310 /19.10.2021,
– raportul de specialitate nr. _______ / ____.11.2021,
– avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Sulina.
în conformitate cu :
–prevederile art. 8, alin. (1), ale art. 22 și ale art. 33 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
–prevederile art. 128, alin. (1), lit. c) și lit. d) din O.U.G. nr. 195 /2002 privind circulația pe
drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
–prevederile art. 141, alin. (4) din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile
publice, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), și a art. 139, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. a)
din Codul administativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările
ulterioare,
hotărăște :
Art. 1 În scopul fluidizării traficului auto, a celui pietonal și a creșterii siguranței circulației
rutiere, se aprobă înființarea unui sens unic de circulație pe următoarele sectoare de străzi :
a) strada a II-a, sectorul dintre intersecția cu strada Unirii și intersecția cu strada Duiliu
Zamfirescu;
b) strada a III-a, sectorul dintre intersecția cu strada Unirii și intersecția cu strada a II-a;
c) strada C.A. Rosetti, sectorul dintre intersecția cu strada a-II-a spre strada a-I-a, pana la
intersecția strada Duiliu Zamfirescu cu strada a II-a;
Precum și înființarea unei stații TAXI pe strada Duiliu Zamfirescu.
Art. 2 În baza acordului de principiu al Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea – Serviciul
Rutier, nr. 289648/SD/30.09.2021 și a prevederilor memoriului tehnic nr. 5002 /14.09.2021,
documente menționate în preambulul prezentei hotărâri, se aprobă realizarea semnalizării rutiere
pentru obținerea sensului unic de circulație auto și a direcției de parcurgere a acestuia pe
sectoarele de străzi nominalizate la art. 1 conform precizărilor privind tipul de indicator rutier
instalat, numărul și locația instalării acestora cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.
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Art.3 Anexa la prezenta hotărâre este parte integrantă a acesteia.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare și va fi comunicată către
Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului(...), Compartiment achiziții publice, investiții,
implementare proiecte, Compmpartiment Poliția Locală Sulina din cadrul Primăriei orașului
Sulina, precum și Instituției Prefectului Județului Tulcea.

Adoptată astăzi, .............. 2021
cu ......... voturi „pentru”.

Primar,
Dan NICOLCENCO

Secretar General U.A.T. Sulina,
Camelia IONIȚĂ
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