
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL T ĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 86
din data de 29 iunie 2017

privind amplasarea de indicatoare rutiere şi restrtcţionarea circulatiei
rutiere pe unele drumuri şi străzi de pe teritoriul administrativ al oraşului

Tăşnad

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Saru Mare;
Analizând Referatul 114X8/2017 al Biroului de Poliţie Locală a Oraşului

Tăşnad şi al administratorului public, precum şi Adresa Poliţiei Oraşului Tăşnad nr.
259747/2017, înregistrată la Primăria Oraşului Tâşnad sub nr. 11579/2017;

Având În vedere Raportul Serviciului administratie publică locală din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, de disciplină, ordine publică, amenajarea
teritoriului, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului din cadrul Consiliului
Local al Oraşului Tăşnad;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, rcpublicată în anul 2006, cu
modificările ulterioare;

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. d), ale (6) lit. a) pct. 13,
precum şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 21512001 a administraţiei publice locale,
republicată în anul 2007, cu modi ficări le ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. - Se aprohă amplasarea de indicatoare rutiere şi restricţionarea
circulaţiei pe unele drumuri şi străzi de pe teritoriul administrativ al oraşului Tăşnad,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul Oraşului Tăşnad,
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ANEXA
la Hotărârea nr. 86 / 2017

Amplasarea de indicatoarc rutiere şi restricţionarca circulaţiei pc unele drumuri
şi strazi de pe teritoriul administrativ al oraşului Tăşnad

N,. Semnificaţie indicator Amplasament
crt.

1. Restricţionarea vitezei, Str. Virgil Sălăjan; str. Câmpului de la
pc ambele sensuri la 30 intersecţia cu str. Livezilor, continnând
km/h pe str. Nicolae Bălcescu, pe str.

Lăcrămioarelor, până la intersecţia cu
str. Mihail Sadoveanu

2. Restricţionarea vitezei pe pe str. Ştefan cel Mare, de la intersecţia
ambele sensuri la 30 cu str. Tudor Vladimirescu până la
kmlh ieşirea din localitate, Înspre satul B1aja

3. Masa totală admisă 3,5t Str. Cloşca, Horea, Teiului, Circşilor,
Margaretelor şi Crasnei

4. Masa totală admisă 7,5t Str. Ştefan cel Mare, de la intersecţia cu
str. Lăcrămioarelor până la intersecţia
cu str. Tudor Vladimircscu, precum şi
pe străzile Rozelor, Strundului, Spicului, I şi Viitorului

S. . Accesul interzis al Str. Nicolae Bălcescu, intersecţia cu
camioanelor şi Virgil Sălăjan, str. Lăcrămioarelor până
vehiculelor cu tracţiune la intersecţia cu str. Mihail Sadoveanu
animală

6. Accesul interzis Cart. Zorilor, Cart. Nicolae Iorga, Cart.
căruţelor şi utilajelor Victoriei, străzile I!0rea, Cloşca,
agricole Cu-eşilor, Teiului, lnfrăţirii de la

intersecţia cu str. Lăcrămioarelor până
la Intcrsccţfa cu str. Tudor
Vladimirescu, str. Lăcrămloarelor din
faţa Primăriei până la intersecţia cu str.
Mihail Sadoveanu şi aceasta până la
intersecţia cu str. Câmpului, str. Virgil
SăIăjan

7. Sto i cedează trecerea În func le de cele existente
8. Trecere de pietoni Str. Salcâmilor În dreptul blocului nr. 1,

În zona intrării la Şcoala Cencrată c1s.
I-IV(fostul internat)



9. Sens unic Aleea Salcâmilor În direcţia Cart.
Victoriei, de lângă str. Virgil SăIăjan,

~nă la intersecţia cu str. Zorilor
10. Oglinzi, 5 buc. Intrare În sat Sărăuad pc DN IF,

intersecţia str. CâmpuJui cu str. Mihail
Sadoveanu, intersecţia str. Tudor
Vladimirescu cu str. Cloşca, lângă
Unitatea Militară de Jandarmi pe
direcţia de mers înspre sat Blaja, la
intersecţia de pe str. Aleea Ştrandului

11. Informare turistică, 3 Lângă staţia Petrom de pe str. înfrăţirii,
buc, la intersecţia str. Lăcrămioarelor cu str.

Nicolae Bălcescu in zona Băncii
Transilvania şi În zona de intrare În
Statiune

12. Interzis circulaţia Pc aleile pietonale din statiune şi ştrand
mopedelor, •

motocicletelor şi
hicicJeteior

13. Indicatoare avertizare In zona Liceului Tehnologic şi a Şcolii
.,Copii" Gimnaziale, pe str. Nicolae Bălcescu, În

zona Şcolii Gimnaziale, pe str.
Lăcrimioarelor, În zona fostului
Internat, pe str. Aleea Salcâmilor

14. Indicator avertizare str. Cloşca
"Drum Înl!:Ustat"

15. Prioritate pentru str. Cloşca
circulaţia din sens invers

16. Prioritate fată de str. Cloşca
circulatia din sens invers

17. Indicatoare avertizare In zona centrală a satului B1aja
"Animale"
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