
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL DAMBOVITA 

UAT COMUNA BRANESTI 

Nr.4094/26.07.2021 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

 

Privind reanalizarea H.C.L nr. 26/28.05.2021 privind aprobarea unor indicatoare si restrictii de 

circulatie pe strazile comunei Branesti 

 

PRIMARUL COMUNEI BRANESTI,JUDETUL DAMBOVITA 

 

 

Având în vedere: 

 

-adresa institutiei –prefectului judetul Dambovita nr. 6400 din 25 iunie 2021 I nregistrata la 

primaria comunei Branesti sub nr. 3609 din 30.06.2021 

- Raportul de specialitate nr.4095 din 26.07.2021, întocmit de compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Branesti; 

-H.C.L nr. 26/28.05.2021 privind aprobarea unor indicatoare si restrictii de circulatie pe strazile 

comunei Branesti; 

- Avizul favorabil acordat de Politia orasului Pucioasa nr. 776200 din 23.06.2021 inrtegistrat la 

primaria comunei Branesti sub nr. 3550 din 25 06.2021; 

- prevederile Legii nr. 52/2003, republicată privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local 

 - Prevederile  art.44 din O U.G nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,republicata,cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 10 alin.2 si art.73 raportate la art. 8 din Legea nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile  art. 5 alin.7 din O.U.G nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile 

publice,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile H.G nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentuui de aplicare a O.U.G nr. 

195/2002 privind circulatia pe drumurile publioce,cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile O.U.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,cu modificarile si 

completarile ulteroare; 

- dispozitiile art. 129 alin (7) – lit. m) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 

                         In temeiul  art. 139 alin. 1  ,art. 196, alin (1), lit. a)  si art.243 alin.1 lit.a) din 

OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

propune: 

 

 

PROIECT DE HOTARARE 

 

 

 Art. 1  Art .1 din H.C.L nr. 26/28.05.2021 se modifica si va avea urmatorul continut: 

 

“Se propune montarea de indicatoare  conform avizului politiei rutiere ,dupa cum urmeaza: 



-strada Mihai Eminescu ,2 indicatoare “ STOP” 

-strada Cooperativei, 1 indicator “Cedeaza terecerea” 

-strada Ionesti ,1 indicator „Cedeaza trecerea” 

 -strada Monument ,1 indicator “STOP”  

-strada Valea Hotarului ,1 indicator “STOP” 

-strada Fantanei,1 indicator “STOP” 

-strada Noua ,1 indicator “Cedeaza trecerea” 

-strada Sipot ,1 indicator “STOP” 

-strada Postei ,1 indicator “ Cedeaza trecerea” 

-strada Miulesti,1 indicator “STOP” 

-strada Bumbari,1 indicator “STOP” 

-strada Bibliotecii,1 indicator “STOP” 

-strada Drumul vechi ,2 indicatoare “STOP” 

-strada Bisericii, 1 indicator “ Accesul intersis vehiculelor cu inaltime mai mare de 3,5 m si un 

indicator la intrarea dinspre  D.N .71 

- montarea de pasaje care sa asigure gabaritul pe inaltime,montat de o parte si de cealalta a 

podului ce traverseaza raul Ialomita.” 

 

Art.2  (1)Anexele 1 si 2 din H.C.L nr. 26/28.05.2021 se revoca. 

           (2) Resul  articolelor raman in vigoare. 

 Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se împuternicește viceprimarul comunei Branesti, 

compartimentul financiar contabil,compartimentul achizitii publice. 

Art.4  Hotărârea se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 

comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Branesti, Instituției Prefectului 

Județului Dambovita și se aduce la cunoștiință publică prin afișare. 

 

     INITIATOR,                                                                                   Avizat pt legalitate 

      -PRIMAR-                                                                                 Secretar general comuna 

  Daniel NEAMTU                                                                                 Jr. Oprea Florentina 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


