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MUNICIPIUL ONEȘTI 
COMISIA  TEHNICĂ DE ORGANIZARE ŞI SIGURANŢA 
A CIRCULAŢIEI RUTIERE ÎN MUNICIPIUL ONESTI 
 
    
  

HOTARAREA nr.28 
Din 26.04.2021 

 
 

COMISIA  TEHNICĂ DE ORGANIZARE ŞI SIGURANŢĂ A CIRCULAŢIEI RUTIERE ÎN MUNICIPIUL 
ONESTI (CTOSCRO) constituită în baza Dispozitiei primarului municipiului Onești nr. 1328/16.12.2020 
privind aprobarea componenţei nominale a acesteia 

Intrunită prin convocatorul nr. 22290/22.04.2021 cu urmatoarea ordine de zi ; 
 

1 Ministerul Afacerilor Interne, Poliția municipiului Onești , Biroul rutier solicită prin 

adresele nr 274462/274463/274464/274465/274466/16.09.2020 următoarele . 
 

- Amplasarea unui marcaj pentru trecere de pietoni și indicatoarele aferente pe strada Tineretului la 

intersecția cu strada 1 Mai. 

- Amplasarea unui indicator ’’ Oprire’’ la ieșirea dinincinta strada Poștei nr .1 către strada Poștei.  

- Amplasarea indicatoarelor de trecere  pentru pietoni la marcajul pietonal din dreptul clinicii Antares 

de pe strada Muncii. 

- Amplasarea indicatoarelor de prioritate la intersecția strada 8 Martie cu strada Buhoci .  

- Modificarea timpilor la semaforul din intersecția strada A.I.Cuza cu strada Victor Babeș și strada 

Serelor astfel încât timpii pe sensul de mers Brașov către adjud și retur să fie de circa 90 secunde iar 

pe sensul Kaufland către Buciumi și retur să fie de 30 secunde.  

- Domnul comisar Crețu Laurențiu propune montarea unui indicator adițional cu inscripția  
’’cu excepția riveranilor ’’  pe stâlpul din fata școli de șoferi Zebra.  

- Domnul comisar Crețu Laurențiu propune executarea marcajului continu pe strada A.I. Cuza 
. 
 

Avand in vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei tehnice de 
organizare și siguranța a circulaţiei rutiere în municipiul Onești și a componenței acesteia, aproabt prin 
H.C.L. Onești nr.182/14.10.2019; 

Ținând cont de procesul verbal al (CTOSCRO) nr. 22638 /26.04.2021,  prin care au fost 
solutionate problemele inscrise pe ordinea de zi  

În temeiul art. 4.2 din H.C.L. Onești nr.182/14.10.2019: 
 
 

HOTARASTE: 
 
 

Art 1. Comisia aprobă  amplasarea  unui marcaj pentru trecere de pietoni și indicatoareleaferente 

pe strada Tineretului la intersecția cu strada 1 Mai   
 

Art 2 . Comisia aprobă favorabil  amplasarea indicatorului ’’ Oprire ’’ la ieșirea din incinta Strda 

Poștei nr 1 către strada Poștei  . 
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Art 3. Comisia aprobă  amplasarea indicatoarelor pentru trecere pentru pietoni la marcajul 

pietonal din dreptul clinicii Antares de pe str. Muncii. 

 

Art 4. Comisia aprobă  amplasarea a doua indicatoare de ’’ Drum cu prioritate’’ și amplasarea 

unui indicator de ’’Cedează Trecere’’. 

 

Art5  Comisia aprobă modificarea timpilor la semaforul din intersecția str A.I. Cuza cu Str. 
Victor Babes și str. Serelor astfel incât timpii pe sensul de mers Brașov către Adjud și retur să 
fie de circa 90 secunde iar pe sensul Kaufland către Buciuni și retur să fie de 30 secunde  ; 
 
Art 6. Comisia aprobă  montarea unui indicator adițional cu inscripția  ’’cu excepția riveranilor 
’’  pe stâlpul din fata școli de șoferi Zebra . 
 
Art 7. Comisia aprobă  executarea marcajului continu pe strada A.I. Cuza cu mentiunea ca in dreptul 
societăților să fie marcaj discontinu .  

 

 
Art 8.   Prezenta Hotarare va fi  comunicată Poliției Municipiului Onești , S.C DPP Onești S.A  și va fi  

afisată si pe site-ul primariei www.onesti.ro  prin grija secretariatului Comisiei in sectiunea dedicata 

Serviciului Public de Politie Locala, rubrica Comisiei Tehnice de Organizare si siguranta a circulatiei  

rutiere în Municipiul  Onesti. 
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