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COMISIA TEHNICĂ DE ORGANIZARE ȘI SIGURANȚĂ  

A CIRCULAŢIEI RUTIERE ÎN MUNICIPIUL ONEȘTI 

AVIZ nr. 7/11-05-2022 

Prin adresa  nr. 21770/05.05.2022 societatea comercială S.C. Gironap Prod S.A. 

solicită a se lua măsurile necesare astfel încât activitățile economice, intervențiile în 

situații de urgență activitățile curente ale comunităților să se poată desfășura în 

condițiile de restricționare a circulației, deoarece pe tronsonul de la intersecția cu DN 

11A ( pasarela Rădeana ) până la pasarela de peste râul Trotuș ( Jevreni) , circulația 

mijloacelor de transport de orice fel va fi interzisă pe acest tronson conform 

aprobărilor obținute în acest sens de la S.P.J.D și I.P.J.B – Serviciul Rutier,  

Ca urmare a şedinţei Comisiei tehnice de organizare și siguranță a circulaţiei 

rutiere în municipiul Onești din data de 11.05.2022,  

Ţinând cont de procesul verbal al ședinței nr. 29626 /11.05.2022, prin care au 

fost soluţionate problemele înscrise pe ordinea de zi, 

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu 

modificările și completările ulterioare respectiv O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia 

pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 9 și 10 din Anexa la Hotătârea Consiliului Local Oneşti nr. 

108/31.03.2022 privind actualizarea componenței Comisiei tehnice de organizare și 

siguranță a circulaţiei rutiere în municipiul Onești și a Regulamentului de organizare 

şi funcţionare al acesteia, se emite:  

 

AVIZUL NEFAVORABIL 

 

   Pentru măsurile solicitate și menționeaza sa se respecte avizul eliberat de 

I.P.J.BC – Serviciul Rutier. 

Prezentul aviz va fi comunicat Poliţiei Municipiului Oneşti, S.C Domeniul Public 

și Privat Oneşti S.A şi va fi afişat pe site-ul primăriei www.onesti.ro prin grija 

secretariatului comisiei în secţiunea dedicată Serviciului Public de Poliție Locală, 

rubrica Comisiei Tehnice de Organizare si siguranţa a circulaţiei rutiere în Municipiul 

Oneşti. 

http://www.onesti.ro/

