ROMÂNIA
JUDE UL SIBIU
ORA UL T LMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOT RÂREA R.191/2008.privind aprobarea mont rii unor semne de circula ie pe str zile din ora ul T lmaciu.-

CONSILIUL LOCAL T LMACIU, întrunit în edina ordinar din data de 25.09.2008;
Analizând proiectul de hot râre iniiat de primarul ora ului T lmaciu;
Examinând raportul nr.8139/2008 întocmit de compartiment Poliia Comunitar din cadrul
Prim riei Ora ului T lmaciu prin care se propune montarea unor semne de circulaie în ora ul
T lmaciu în scopul desf ur rii în condiii de siguran a circulaiei pe drumurile publice din
T lmaciu;precum i expunerea de motive a primarului ora ului T lmaciu;
Având avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local T lmaciu;
În baza art.8 din OG 43/1997 privind regimul drumurilor,cu modific rile i complet rile
ulterioare i a art.33 alin.1 din OUG nr.195/2002 privind circulaia pe drumurile publice, cu
modific rile i complet rile ulterioare;
În temeiul art.45 alin.1, art.115 alin.1 lit.b , art.36 alin.2 lit.d si alin.6 lit.a pct.7 din Legea
nr.215/2001 privind administraia public local , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare,

HOT R

TE:

Art.1-Se aprob montarea urm toarelor indicatoare i panouri adiionale în ora ul T lmaciu,
astfel:
1.1-"Accesul interzis vehicolelor având o mas mai mare de 3,5 t " la interseciile :
-str.Gh.Laz r cu str.22 Decembrie, str.1 Mai, str.1 Decembrie, str.M.Eminescu.
-str.Unirii cu str.22 Decembrie, str. 1 Mai, str.1 Decembrie, str.Liliacului, str.M.Eminescu,
str.L.Blaga, str.G.Cosbuc, str.Aleea Castanilor, cu str.Aleea Stadionului i cu str.Al.Cascadei.
1.2-"Oprirea interzis " pe str.Unirii vis-a vis de Oficiul Postal Talmaciu cu panou adiional
de 3,5 t.
1.3-"Copii" i "Zon cu vitez limitat la 30 km/h" pe str.M.Eminescu în dreptul Grupului
Scolar J.Lebel din T lmaciu i pe str.N.B lcescu în dreptul colii cu clasele I-VIII T lmaciu, în
satul T lm cel în dreptul colii cu clasele I-VIII i intersecia str.Gh.Laz r cu str.M.Eminescu.
1.4-"Stop" la intersecia urm toarelor str zi:
-str.I.Maniu cu str.22 Decembrie si str.1 Mai;
-str.C.I.Br tianu cu str.22 Decembrie i str.1 Mai;
-str.P.Maior cu str.22 Decembrie i str.1 Mai;
-str.A. aguna cu str.22 Decembrie i str.1 Mai;
-str.P. uea cu str.22 Decembrie i str. 1 Mai;
-str.C.Noica cu str.22 Decembrie i str.1 Mai;
-str.G.Co buc cu str.1 Decembrie i str.M.Eminescu;
-str.L.Blaga cu str.1 Decembrie i str.M.Eminescu;
-str.O.Goga cu str.1 Decembrie i str.M.Eminescu;
-str.Liliacului cu str.O.Goga;
-str.G.Copos cu str.Gh.laz r;

-str.Înfr irii cu str.Cet ii i str.N.B lcescu;
-str.Bâlea cu str.Negoiu istr.Cibinului;
-str.Bâlea cu str.Negoiu , str.S.Micu i str.V.Babe ;
-str.S.Micu cu str.G rii;
-str.E.Cioran cu str.Aleea Stadionului;
- î n s a t u l T l m e l l a i n t e r s e c  i a s t r. R î u o r c u s t r. P r i n c i p a l ( l a c â n t a r ) ;
1.5-Semnul " Cedeaz trecerea" la intersecia:
-str.Cet ii cu str.M.Viteazu;
-str.Pieii cu str.N.B lcescu;
-str.V.Babe cu str. N.B lcescu;
-str.I.lebel cu str.M.Viteazu;
1.6-Indicatorul "Accesul interzis" amplasat pe str.Aleea Cascadei în dreptul bl.3;
1.7-Indicatorul "Sens unic" pe aleea îngust de la blocul 2 la blocul 3 pe Aleea Cascadei;
1.8-Indicatorul"Staionarea interzis "pe urm toarele str zi:
-pe str-Gh.Laz r, pe partea dreapt , în sensul de mers c tre comuna Sadu;
-pe str.M.Viteazu pe partea dreapt , în sensul de mers c tre Podul Olt;
pe str.N.B lcescu pe sensul de mers c tre HLV Transilvania de la Prim ria T lmaciu.
1.9-Indicatorul "Parcare" cu indicatorul de restricionare 3,5 t în parc rile de la Oficiul
Po tal i fostul Complex i Piaa Textili tilor.
Art.2-Se interzice parcarea autovehicolelor destinate vânz rii , închirierii, etc în locurile
special amenajate de c tre Prim ria Ora ului T lmaciu.
Art.3-Se interzice staionarea vehicolelor cu traciune animal în zona central a ora ului,
respectiv pe urm toarele str zi i parc ri: parcare Oficiul Po tal T lmaciu, parcare Complex, Piaa
textili tilor, Piaa Vitre, pe str.M.Viteazu, pe str.N.B lcescu i în zona de blocuri.
Art.4-Nu este permis staionarea pe partea carosabil , în timpul nopii, a tractoarelor,
remorcilor, mopedelor, bicicletelor, a ma inilor i utilajelor autopropulsate utilizate în construcii ,
agricole sau forestiere , a vehicolelor cu traciune animal ori a celor trase sau împinse cu mâna.
Art.5-Nerespectarea prevederilor de la art.1-4 se sancioneaz , conform actelor normative in
vigoare.
Art.6-Aplicarea sanciunilor prev zute se face de c tre Poliia Comunitar din cadrul
Prim riei Ora ului T lmaciu i Poliia T lmaciu.
Art.7-Prezenta hot râre intr în vigoare dup obinerea avizului de la poliia ora ului
T lmaciu.
Art.8-Îndeplinirea prezentei revine viceprimarului ora ului T lmaciu , Poliiei Comuitare i
Poliiei Rutiere T lmaciu.

Adoptat în T lmaciu la
25.09.2008

PRE EDINTE DE EDIN
GELDRICH SORIN
CONTRASEMNEAZ
SECRETAR
HANEA VIOLETA
Difuzat:1ex.Inst.Prefectului, 1ex.dos.sed., 1ex.dos.hot.,1ex.Politie, 1ex.Politia Comunitara, 1ex.imp.si tx., 1ex.afisare
7ex.

