
 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORUL 

 

Comisiei Tehnice de Organizare si Siguranţa a Circulaţiei Rutiere în Municipiul Oneşti 
 
 
În baza prevederilor H.C.L Oneşti nr.182/14.10.2019 prin care s-a aprobat Regulamentul de 

Organizare şi funcţionare a Comisiei tehnice de organizare şi siguranţa a circulaţiei rutiere în 
Municipiul Oneşti, ale H.C.L nr.109/04.04.2022 prin care au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului 
local Oneşti în Comisie și potrivit Dispozitiei primarului municipiului Onești nr. 477/09.05.2020 
privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Organizare si siguranţa a circulaţiei 
rutiere în Municipiul Oneşti.  

 

În data de 28.09.2022, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Oneşti - Sala de şedinţe se 

convoacă membrii Comisiei Tehnice de Organizare și siguranţa a circulaţiei rutiere în Municipiul 

Onești, în vederea participării la şedinţa ce va avea următoarea ordine de zi: 

 

1. Direcția Publica de Poliție Locală  propune spre avizare  următoarele: 

-   Înființarea  și avizare cu privire la mentinerea reglementărilor rutiere existente 

pentru „ pasajul pe sub calea ferată ” de la gară C.F Onești după reabilitarea acestuia, 

astfel  se propune introducearea unor limitatoare de viteză și montarea de indicatoare 

de informare  cu privie la viteză de circulație și înălțimea acestuia , pentru respectarea 

regimului  de circulației stabilit de maximum 5 km  pe oră . 

-               Înființarea unui sector de drum cu sens unic pe strada  George Călinescu  , 

sensul de mers din bulevardul Republicii către intersecția cu bulevardul Oituz, pentru 

a fluidiza circulația, context în care se va aviza odată cu ce celelalte sensuri unice de 

pe raza municipiului Onești. 

-               Înființarea  și avizare cu privire la mutarea treceri de pietoni din bulevardul 

Republicii din  fața magazinului Flanco cu 20 m. mai sus sens de mers către hotel, în 

fața blocului nr 56 din bulevardul Republicii , lângă stația de autobuz. 

-               Modificarea regulamentului privind ridicarea autoturismelor, autoutilitarelor, 

remorcilor, și tirurilor  oprite sau staționate neregulamentar prin stabilirea unui set 

concret de măsuri în ceea ce constă transportarea și depozitarea acestora în spațiul 

special amenajat care aparține societății S.C Domeniul Public și Privat Onești S.A , și 

stabilirea costurilor aferete atât cu privire la ridicare cât și la depozitare acestora.  

2.         Prin adresa nr.49344/18.08.2022 și adresa nr.50365/24.08.2022  venită din partea 

Ministerul Afacerilor Interne, Poliția municipiului Onești , Biroul Rutier   prin care se solicită 

următoarele: 

-             Amplasarea de parapeți de protecție pe marginea părții carosabile, pe str. Calea 

Bacăului, înainte și după trecerea la nivel cu calea ferată deoarece cei actuali nu sunt 

conformi  

-             Amplasarea de parapeți de protecție pe marginea părții carosabile, pe str. Calea 



Bacăului, în succesiunea de curbe din zona intersecției cu str. Victoriei. 

-               Mutarea indicatorului Cedează trecerea instalat pe str. Teilor, pe gardul Școlii 

Gimnaziale nr.1, la intersecția cu str. Cașinului, conform Stasurilor în vigoare.  

   

3.                   Prin adresa nr.55693/19.09.2022  venită din partea doamnei Sfîrlea Liliana , 

președinte al asociației de Proprietari nr. 12 D  prin care se solicită luarea măsurilor ce se 

impun cu privire la faptul că pe strada Tineretului circulă diferite mașini cu viteză foarte mare 

în intervalul  orar 23:00 – 06:00, astfel se deranjează liniștea publică  

 

4.   Diverse 

                                      
 

 


