
 

 

 

 

 

 

 

 

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 03.08.2022, 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 străzilor cu sens unic de pe raza Municipiului Onești și 

monatrea indicatoarelor corespunzătore sectoarelor de drum, alăturat anexăm plansa 

foto cu planul strazilor cu sens unic după cum urmează: 

 

- Înființarea unui sector de drum cu sens unic pe strada  Emi Rebreanu , sensul de mers 

strada Libertății  către intersecția cu strada  Venus. 

- Înființarea unui sector de drum cu sens unic pe strada Venus, sensul de mers de la 

itersectia cu strada Venus nr 4 către strada Jupiter .  

- Înființarea unui sector de drum cu sens unic pe strada Apollo, sensul de mers de la 

strada Venus către strada Jupiter . 

- Înființarea unui sector de drum cu sens unic pe str. Jupiter, sensul de mers din strada 

Jupiter bloc nr 5  către strada Saturn . 

- Înființarea unui sector de drum cu sens unic pe str. Jupiter,de la intersectia strada  

jupiter nr 1 către strada Jupiter nr 9b. 

- Înființarea unui sector de drum cu sens unic pe str. Jupiter, sensul de mers de la 

intersecția cu strada Aurora catre strada Libertății. 

- Înființarea unui sector de drum cu sens unic pe str. Aurora ,sensul de mers din strada 

Saturn catre strada libertății, ( pe toată porțiunea cât este liceul Tehnologic ) 

- Înființarea unui sector de drum cu sens unic pe str. Saturn, sensul de mers din strada 

George Bacovia către strada Venus. 

- Înființarea unui sector de drum cu sens unic pe str. Stirenului, sensul de mers din 

strada George Bacovia către bulevardul Belvedere. 

- . Înființarea unui sector de drum cu sens unic pe str. Stirenului, sensul de mers din 

strada Stirenului nr 6  către strada Stirenului nr 12 . 



- Înființarea unui sector de drum cu sens unic pe str. Aleea Viitorului , sensul de mers 

din strada Stirenului  către strada Mercur. 

- Înființarea unui sector de drum cu sens unic pe str. Mercur  , sensul de mers din 

strada Libertății până la intersecția cu strada George Bacovia . 

-    Înființarea unui sector de drum cu sens unic pe str. George Bacoivia , sensul de 

mers din strada Libertății  până la intersecția cu bulevardul Belvedere. 

-      Înființarea unui sector de drum cu sens unic pe str. Sintezei, sensul de mers din 

bulevardul Belvedere  până la intersecția cu strada Libertății. 

 

- Scoaterea treceri de pietoni de pe strada Sfinții Apostoli din dreptul biserici catolice 

Sf. Petru  și Pavel . 

2.          Prin adresa nr.29174/09.05.2022 venită din partea Ministerul Afacerilor Interne, 

Poliția municipiului Onești , Biroul Investigații Criminale  prin care se solicită suplimentarea 

unor camere de supraveghere video în zona Primăria Veche și str . Păcii, nr.1, din municipiul 

Onești.   

3.                   Prin adresa nr.29174/09.05.2022  venită din partea doamnei Cristina Burghiu prin 

care se solicită suplimentarea unor camere de supraveghere video în incinta parcării din 

spatele blocului Q nr.4  de pe bulevardul Republicii. 

4.                Prin adresa nr.29508/11.05.2022  venită din partea doamnei Cristina Burghiu prin 

care se solicită suplimentarea unor camere de supraveghere video în incinta parcării din 

spatele blocului Q nr.4 de pe bulevardul Republicii. 

5.                Prin adresa nr.35494/09.06.2022  venită din partea doamnului Ciolac Constantin  

prin care se solicită suplimentarea unor camere de supraveghere video în incinta parcării 

dinstr George Bacovia nr. 1,  

6.                Prin adresa nr.34390/22.06.2022  venită din partea societății Rompetrol prin care se 

solicită a se  comunica informații privind eventuale modificări care pot surveni în viitor 

asupra infrastructurii rutiere pe strada Redului. 

7.                  Prin adresa nr.44299/22.07.2022  venită din partea societăților S.c Caia Ioana 

S.R.L, S.C Anycake S.R.L, S.C. Inodor Grup S.R.L, S.C. Lerna S.R.L, S.C. Melopea S.R.L, 

S.C Draglen Product S.R.L ,doresc  întreruperea marcajului cu linie continuă de la intersecția 

cu B-dul Oituz , pe str. Perchiului, după restaurantul Bulevard , această linie continuă 

obstrucționează buna desfășurare a societăților. 

8.     Prin adresa nr.44983 /27.06.2022  venită din partea locuitorilor din cartier Buhoci 

stra Mărăști solicită amplasare unui  dispozitiv pentru limitarea vitezi și care să fie amplast la 

sol  pe strada Buhoci intersecție cu strada Mărăști .   

9.   Diverse 

                                      
 

 


