ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE

privind aprobarea unor masuri de reglementare a circulatiei pe raza orasului Breaza
Avand in vedere expunerea de motive nr.51262/08.10.2009 formulata de dnii. Mihalache
Catalin, Tanasa Vasile si Coltoiu Constantin, consilieri locali;
Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.15136/23.10.2009 intocmit de reprezentantul Compartimentului API din
cadrul Primariei orasului Breaza;
- raportul de specialitate nr. 15137/23.10.2009 intocmit de dna Sichim Elena, Sef Serviciu FinanciarContabil;
- raportul Comisie pentru amenajarea teritoriului si urbanism, ecologie si protectia mediului din
cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget,finante, administrarea domeniului public si
privat, comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr. 15138/23.10.2009 al secretarului orasului Breaza;
In conformitate cu prevederile:
- art.22 si art.44 din OUG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, modificata si
completata;
- art.128 din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, modificata si
completata;
In temeiul art.36 alin.(6) lit. “a” pct.13 raportat la alin. (2) lit. “d”, alin.(9) si art. 115 alin. (1)
lit. “b” coroborat cu art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, modificata si completata;
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:
Art.1. Aproba stabilirea unor masuri de reglementarea circulatiei pe raza orasului Breaza, dupa
cum urmeaza :
1. Realizarea unui sens unic pe Aleea Parcului (intrarea dinspre str.Republicii), cu parcarea
autovehiculelor pe partea stanga a sensului de mers si iesirea pe Fdt.Liliacului. Deplasarea
autovehiculelor pe aceste strazi se va efectua cu 30 km/ora.
2. Amenajarea unei parcari pe str.Republicii (sensul de mers catre Comarnic) pe segmentul de drum
din dreptul Liceului « Aurel Vlaicu » prin deplasarea trotuarului imediat langa gardul existent si
largirea partii carosabile.
3. Amenajarea unui trotuar in zona str.Republicii (intersectie uzina) – Sipot (intersectie str.Republicii –
str.Lazului).
Art.2. In vederea realizarii masurilor aprobate, se vor aloca sume in bugetul local pe anul 2010.
Art.3. Cu data adoptarii prezentei se revoca alte dispozitii contrare prevazute in HCL
nr.21/19.03.2007 modificata si completata prin HCL nr.63/25.06.2009.
Art.4. Serviciul Administratie Publica Locala va comunica prezenta hotarare: Institutiei
Prefectului Prahova, Compartimentului API, Serviciului Financiar-Contabil din cadrul Primariei
orasului Breaza.
Preşedinte de Şedinta
Consilier local,
Ciprian Chitoi
Breaza, 26 noiembrie 2009
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Contrasemnează:
Secretar oras,
Elena Moldoveanu

