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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind realizarea unor treceri pentru pietoni în Cartierul Micro 1
din municipiul Brad, județul Hunedoara
Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 164/165/21.08.2017 a
Primarului Municipiului Brad prin care se propune realizarea unor treceri pentru pietoni
în Cartierul Micro 1 din municipiul Brad, județul Hunedoara;
În conformitate cu prevederile Secţiunilor a III - a şi a IV - a şi ale art. 59 alin. 1
din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, ale art. 33 din O.U.G. nr.
195/2006 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, precum şi ale art. 5 din
Codul Rutier;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin. 6 lit. a pct. 13 ş i art. 45
alin. 2 lit. e din Legea administraţ iei publice locale nr. 215/2001, republicată , cu
modifică rile ş i completă rile ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004
a contenciosului administrativ, actualizată , precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Se aprobă realizarea unor treceri pentru pietoni în Cartierul Micro 1 din
municipiul Brad, județul Hunedoara, conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte
Compartimentul Protecţia Mediului, Protecţia Muncii din aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad.
Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor
prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Inspectoratului Judeţean de Poliţie Hunedoara – Serviciul Poliţia
Rutieră – în vederea obţinerii AVIZULUI;
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- Compartimentului Protecţia Mediului, Protecţia Muncii.
Iniţiator:
PRIMAR
Florin Cazacu
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EXPUNERE DE MOTIVE
privind realizarea unor treceri pentru pietoni în Cartierul Micro 1
din municipiul Brad, județul Hunedoara
Siguranţa circulaţiei rutiere pe drumurile publice presupune responsabilităţi
majore, atât din partea Poliţiei Rutiere, cât şi din partea administratorului drumului
public, aşa cum rezultă din prevederile Secţiunilor a III-a şi a IV-a şi ale art. 59 din
O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum şi ale art. 5 din Codul
Rutier.
Având în vedere intensificarea traficului auto din municipiul Brad, în scopul
sporirii siguranței pietonilor propun realizarea unor treceri pentru pietoni pe strada
Victoriei la intersecția cu strada Libertății, pe strada Dacilor în dreptul blocului
ANL2010 și pe strada Aleea Privighetorilor spre baza sportivă în dreptul Şcolii
Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” Brad.
În susţinerea celor de mai sus s-a solicitat Avizul de principiu din partea
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara – Serviciul Rutier.
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/1997 republicată, privind obligaţiile
administratorului de drumuri publice, precum şi ale art. 33 din O.U.G. nr. 195 / 2002
privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărârea consiliului local adoptată, împreună cu Planul de Situaţie la scara 1 : 500, vor
completa documentaţia ce se va înainta Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara –
Serviciul Rutier, în vederea obţinerii Avizului.
În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
În susţinerea propunerii mele invoc prevederile Secţiunilor a III-a şi a IV-a şi ale
art. 59 alin.1 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, ale art. 33
din O.U.G. nr. 195/2006 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, ale art. 5
din Codul Rutier, ale art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin. 6 lit. a pct. 13 şi ale art. 45 alin. 2
lit. e din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
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