ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI
PRIMAR
Nr. 1730 RE din 28 februarie 2020

ANUNȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI – prin PRIMAR – prof. Constantin MATASĂ, aduce la
cunoștință publică, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) din Legea nr.
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și
completările ulterioare, prin postarea prezentei informări pe site-ul U.A.T.
Grumăzești www.comunagrumazesti.ro, precum și prin afișarea acesteia la Avizierul
instituției de la sediul Primăriei Grumăzești,
și supune dezbaterii publice:

Proiect de hotărâre privind achiziționarea și amplasarea de indicatoare
rutiere pentru strada Frecăuți din satul și comuna Grumăzești, județul
Neamț, cu semnificația de ”Stradă cu Sens Unic”
- al cărui inițiator este Primarul Unității Administrativ-Teritoriale

Proiectul de hotărâre astfel inițiat, Referatul de aprobare, precum și Referatul
de specialitate sunt, de asemenea, posibil a fi accesate și vizualizate la sediul
instituției Primăria U.A.T. Grumăzești, putând fi astfel consultate de către orice
persoană ori entitate interesată.
Propunerile, observațiile și sugestiile, relative la proiectul de hotărâre vizat și
supus dezbaterii publice, pot fi transmise în scris începând cu data afișării –
28.02.2020 și până la data de 11 martie 2020 orele 10.00 la sediul Primăriei comunei
Grumăzești, prin comunicarea acestora prin fax 0233786364 sau prin intermediul
adresei de e-mail contact@comunagrumazesti.ro.
Proiect de hotărâre privind achiziționarea și amplasarea de indicatoare rutiere
pentru strada Frecăuți din satul și comuna Grumăzești, județul Neamț, cu semnificația
de ”Stradă cu Sens Unic”, este înscris pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a
Consiliului local Grumăzești, programată a se desfășura în luna aprilie 2020.
PRIMAR,

SECRETAR GENERAL DELEGAT AL COMUNEI,

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI
P R I M A R

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind achiziționarea și amplasarea de indicatoare rutiere pentru strada Frecăuți din satul și
comuna Grumăzești, județul Neamț, cu semnificația de ”Stradă cu Sens Unic”

prof. Constantin MATASĂ, primarul comunei Grumăzești, județul Neamț;
Având în vedere dispozițiile legale și normative ale:
- art. 128 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumuri publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 22, art. 44 alin. (2) din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările ulterioare;
- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice – art. 7 alin. (5), cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 18 din 06.02.2020 a Consiliului local Grumăzești privind aprobarea Bugetului consolidat
de Venituri și Cheltuieli al comunei Grumăzești pe anul 2020;
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările
și completările ulterioare;
Examinând Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, elaborat la nivelul
autorității executivă a administrației publice locale;
Văzând Referatele de necesitate elaborate de către responsabil urbanism și responsabil parc auto,
înregistrate în scriptele de evidență ale instituției la nr. ......................... și .......................;
Luând act de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. m), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1)
lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
ulterioare;
Formulează prezenta:

P R O P U N E R E
Art. 1. Se aprobă achiziționarea și amplasarea de indicatoare rutiere pentru strada Frecăuți din
satul și comuna Grumăzești, cu semnificația de ”Stradă cu Sens Unic”, finanțarea asigurându-se din
bugetul local al U.A.T. pentru anul în curs, după cum urmează:

Indicator rutier

Număr bucăți

Acces interzis

2

Sens unic

1

Oprire

2

Obligatoriu dreapta

1

Obligatoriu stânga

1

Drum închis

1

Număr stâlpi

4

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului act administrativ se însărcinează
Compartimentul Contabilitate-Financiar, Taxe și impozite și Compartimentul Stare civilă, Achiziții și
Relații Publice din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Grumăzești.
Art. 3. Secretarul general delegat al comunei va asigura comunicarea prezentului act administrativ
la compartimentele interesate ale instituției, la nivelul autorităților și instituțiilor publice interesate,
precum și aducerea sa la cunoștință publică, prin intermediul personalului din cadrul compartimentului
Monitorul oficial local din structura aparatului de specialitate al primarului, care va realiza și efectiva
sa inserare la nivelul site-ului www.comunagrumazesti.ro.

I N I Ț I A T O R:
PRIMAR,
prof. Constantin MATASĂ

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL DELEGAT,

ROMÂNIA
Județul Neamț
Comuna Grumăzești
PRIMAR
Nr. 1726 RE din 28.02.2020

Referat de aprobare
a proiectului de hotărâre privind achiziționarea și amplasarea de indicatoare rutiere pentru
strada Frecăuți din satul și comuna Grumăzești, județul Neamț, cu semnificația de ”Stradă cu
Sens Unic”
Dezvoltarea urbanistică

comunei Grumăzești are implicații majore în domeniul

sistematizării rutiere. La aceasta se adaugă și creșterea considerabilă a parcului auto la
nivelul comunei, ceea ce impune găsirea de noi soluții care să conducă la fluidizarea traficului,
creșterea siguranței, dar și satisfacerea nevoilor cetățenilor din comună raportate la
implicarea administrației publice locale în rezolvarea problemelor comunității.
Datorită dezvoltării infrastructurii rutiere, circulația a devenit mai intensă, iar în
vederea asigurării siguranței pe drumurile publice comunale, Consiliul local are atribuții să
hotărască asupra amplasării indicatoarelor rutiere. Menționez, că reglementarea rutieră în
ultima perioadă a fost neglijată, motiv pentru care împreună cu reprezentanții poliției am
stabilit felul și modalitatea amplasării indicatoarelor pentru strada Frecăuți din satul și
comuna Grumăzești, județul Neamț, cu semnificația de ”Stradă cu Sens Unic”. Strada
Frecăuți este una îngustă și în momentul întâlnirii a două mașini pe sensuri opuse se întâmpină
probleme. Întocmai, accesul pe această stradă propunem să se facă dinspre DJ 155 J înspre
locuințele cetățenilor, urmând ca ieșirea cetățenilor, care locuiesc în zonă, să se facă înspre
strada Văleni.
Proiectul va fi publicat pentru dezbaterea publică conform Legii nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică. De asemenea, până la finalizarea dezbaterii
pot fi formulate amendamente, observații.
Am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare plenului
Consiliului Local al comunei Grumăzești.

Inițiator,
PRIMAR,

