
       R O M Â N I A                                       

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                            

    MUNICIPIUL BRAD                                                                       

    CONSILIUL LOCAL    

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 191/2020 

privind reglementarea circulaţiei rutiere pe unele străzi   

din municipiul Brad, județul Hunedoara 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;      

Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 189/11629/15.12.2020 și REFERATUL DE APROBARE 

nr. 1989/11628/15.12.2020 al Primarului Municipiului Brad prin care se propune reglementarea circulaţiei 

rutiere pe  unele străzi  din  municipiul Brad, județul Hunedoara; 

Ținând cont de Avizele de principiu nr. 103887/SR/26.10.2020 și respectiv nr. 106148/SR/03.12.2020 ale 

Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara – Serviciul Rutier, înregistrate la Primăria Municipiului Brad sub 

nr. 41493/29.10.2020 și respectiv nr. 45493/07.12.2020; 

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 196/11711/18.12.2020, respectiv al 

Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad, 

respectiv: raportul nr. 35/11796/21.12.2020 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, 

protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; raportul nr. 

154/11799/21.12.2020 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și raportul nr. 87/11801/21.12.2020 al comisiei pentru 

administrarea domeniului public și privat;  

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, precum și ale art.128 alin.1 lit. b și alin. 2 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.129 alin. 2  lit. c, alin. 7 lit. m și s, art. 139 alin. 1  și ale art. 196 alin. 1 lit. a 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art. 

11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

Art. 1. – Se aprobă amplasarea unui indicator de prioritate cu semnificația ”oprire” la intersecția strada 

General Vasile Milea cu strada Libertății care este stradă cu prioritate. 

Art. 2. – Se aprobă amplasarea unui indicator de prioritate cu semnificația ”oprire” la intersecția strada 

Călămărești cu strada Crângului care este stradă cu prioritate. 

Art. 3.  - Se aprobă amplasarea unui indicator de prioritate cu semnificația ”oprire” la intersecția strada 

Răbăreasa cu strada Crângului care este stradă cu prioritate. 

Art. 4.  -  Locațiile  propuse la art. 1 și art. 2 sunt identificate în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 5. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul Protecţia 

Mediului, Protecţia Muncii din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Art. 6. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

Art. 7.   –  Prezenta hotărâre se comunică: 

    -  Prefectului  Judeţului  Hunedoara;  

   -  Primarului Municipiului Brad;   

                       -  Inspectoratului Judeţean de Poliţie al  Judeţului  Hunedoara  –  Poliţia  Rutieră;  

                            -  Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale; 



                                    -  Compartimentului Protecţia Mediului,  Protecţia Muncii. 

 

 

 

 

Brad, 22.12.2020 

 

                                            

 

 

 

                  

                                     

                                       Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                 SECRETAR GENERAL  

                   Ionel - Daniel Adam                                                Carmen – Irina Bora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 16  voturi “pentru” 


