
 

 

 

 

 

 

 

 

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 11.05.2022, ora 14, 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. .  Domnul primar al Municipiului Onesti , Victor Laurențiu Neghină propune următoarele: 

-             Avizarea proiectului de hotărâre privind actualizarea programului de transport 

aferent serviciului de transport public de persoane pe trasee interne; 

-            Avizarea proiectului de hotărâre privind înființarea unor stații publice de 

îmbarcare/debarcare călători ce vor fi utilizate în transportul public județean, în 

următoarele locații; 

                         -  2 stații de autobus pe Calea Brașovului   

      -  1 stație pe strada  Emil Rebreanu 

      -  1 stație   pe Calea Scutarului nr.2  

-           Avizare proiectului de hotărâre privind completarea HCL 133/2012  pentru 

aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a 

municipiului Oneşti, cu modificările și completările ulterioare privind staționarea 

autevehiculelor,remorcilor,  rulotelor și autorulote pe raza Municipiului Onești astfel ; 

-  pe strazile b-dul Oituz , B-dul Republici , b-dul Belvedere , b-dul 

Mărășești și pe drumurile cu sens unic,   este stric interzis staționarea  

autevehiculelor,remorcilor,  rulotelor și autorulote 

-  în locurile de parcare rezidențiale, locurile de parcare publice cât și pe 

raza municipiului Onești, este interzisa staționarea  

autevehiculelor,remorcilor,  rulotelor și autorulote, care au o dimensiune 

mai mare de 5 m lungime ; 

-           Reanalizarea interdicțiilor de circulație aplicabile  școlilor de șoferi, atunci când 

își desfășoară activitatea,  pe unele drumuri publice în anumite intervale orare și 

efectuare demersurilor către Inspectoratul de Polție Bacău cu privire la circulația pe 



drumurile publice ale municipiului Onești și anume b- dul Oituz, b-dul Republicii, cât și 

b-dul Mărășești, astefl încât   în intervalul orar 07:00 – 09:00 și intervalul orar 15:00 – 

17:00 desfășurarea de  activitatea  a  acestora să fie interzisă pe aceste sectoare de drum. 

 

 

-             Reanalizarea condiţiilor de execuţie a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare 

realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Oneşti şi a lucrărilor de 

intervenţie executate în regim de avarie, prevăzute de HCL nr. 4/19.01.2017, cu privire la 

avizele și aprobările necesare la restricțiile de circulație ce se impun pentru astfel de 

lucrări , cu privire la respectarea condițiilor impuse de O. M.A.I 1112/2000 prin normele 

de aplicare se vor indeplini astfel  ; 

 

              - 2. Solicitantul închiderii sau instituirii restricţiilor de circulaţie în vederea 

executării unor lucrări în zona drumului public, persoana fizică sau juridică se va adresa 

prin cerere scrisă organelor competente să emită acorduri şi aprobări în acest sens.  

 

2.   Analizarea  adreselor   nr. 26757/26758/26759 / 26760/ 26761 /   26762 / 26763/ 

26764 / 26765 / 26766 / 26767/ din data de  21.04.2022, 6293/28.01.2022 și adresa 

22481/22403 . 01.04.2022   venite din partea Ministerul Afacerilor Interne, Poliția 

municipiului Onești , Biroul Rutier   prin care se solicită următoarele :   

- Mutarea semaforului de pe b-dul Mărăşeşti din dreptul Magazinului Nevila, tot pe b-

dul Mărăşeşti, dar la intersecţia cu str.Pajura; 

- Verificarea indicatoarelor "Staţii pentru mijloacele de transport în comun" întrucât o 

mare parte dintre acestea au lipite diferite anunţuri şi afişe neconforme cu standardele în 

vigoare 

- Montarea indicatoarelor "Staţii TAXI" conform standardelor în vigoare, cele existente 

simbolizând parcare pentru TAXI 

 -  Având în vedere evenimentele rutiere care au avut loc la intersecţia străzilor Redului, 

Victor Babeş şi A.I. Cuza, intersecţia fiind dirijată prin semafoare electrice, vă rugăm să ne 

sprijiniţi şi să montaţi în această intersecţie camere de supraveghere video care să conducă la 

stabilirea cu exactitate a cauzelor producerii evenimentelor rutiere. 

-   Având în vedere evenimentele rutiere care au avut loc la intersecţia străzilor  Republicii şi 

Tineretului, intersecţia fiind dirijată prin semafoare electrice, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să 

montaţi în această intersecţie camere de supraveghere video care să conducă la stabilirea cu 

exactitate a cauzelor producerii evenimentelor rutiere. 

- Aplicarea pe partea carosabilă a unui marcaj pentru trecere de pietoni, eventual 

supraînălţat, semnalizat cu indicator, precum şi amenajarea unui trotuar pe str. Armoniei, 

având în vedere că în acea zona există Grădiniţa şi Şcoala Gimnazială George Călinescu, 

fără a exista vreun trotuar pentru circulaţia pietonilor; 

          - Pentru fluidizarea traficului rutier de pe raza municipiului Oneşti, considerăm că ar putea fi 

instalate noi echipamente de semaforizare în următoarele locaţii: 

 

                     trecere pentru pietoni pe b-dul Mărăşeşti, în dreptul imobilului cu nr. 10 

  trecere pentru pietoni pe b-dul Republicii, în dreptul imobilului cu nr. 66 



  trecere pentru pietoni pe b-dul Oituz, în dreptul Alpha Bank, Restaurant Zahana, 

Simigeria Gigi (toate corelate cu cele deja existente pe b-dul Oituz) intersecţia străzilor 

A. I. Cuza cu R. Rosetti intersecţia străzilor Mărăşeşti cu Pinului şi cu Cireşoaiei ; 

 

- situaţii deosebite (evenimete generate de organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de 

natură socială, economică, cultural sportivă) se face cu respectarea următoarelor 

prevederi legale:      

- reamenajarea pe strada Calea Braşovului Ia intersecţia cu str. Cuciur a trotuarului şi 

părţii carosabile astfel încât să se asigure fluidizarea traficului şi siguranţa participanţilor 

la trafic, având în vedere că în acea zona oprea autovehicule şi îngreunează ieşirea de pe 

str. Cuciur pe str. Calea Braşovului, iar pietonii sunt obligaţi să circule pe partea 

carosabilă; 

              -   Montarea unui semafor pe str. Buciumului, la marcajul trecere pentru pietoni, la 

intersecţia cu b-dul Republicii, care să fie corelat cu cele două semafoare amplasate pe b-dul 

Republicii, de o parte şi de cealaltă a acestei intersecţii; 

-  Mutarea staţiei pentru mijloacele de transport în comun de pe b-dul Mărăşeşti din 

dreptul imobilului nr. 12, tot pe b-dul Mărăşeşti, în dreptul imobilului nr. 14 

- crearea în dreptul imobilului nr. 12 a unei parcări necesare deservirii magazinelor din 

zonă; 

- Montarea indicatoarelor "Trecere pentru pietoni" , la marcajul trecere pentru pietoni, de 

pe str. Cireşoaiei, la intersecţia cu b-dul Mărăşeşti ; 

- Marcarea unor parcări “  în  spic “ pe str. Daciei , Pinului , C.D. Gherea, având în vedere 

că aceste străzi sunt cu sens unic.  

- Înființarea unui sector cu sens unic pe str. Cașinului, sensul de mers dinspre imobilul 

nr.7 către str. Tineretului (prin spatele imobilului nr.4 de pe b-dul Republicii ) 

 

3.        Prin adresa nr.2413/13.01.2022 Asociația de Proprietari nr.2 Onești solicită amplasare 

unui panou adițional  „Cu excepția riveranilor „ alături de indicatorul „Acces interzis „ 

amplasat la intrare în strada teilor dinspre strada Cașin , în dreptul școli Gimnaziale Nr.1 . 

4.  Prin adresa nr. 11789/21.02.2022 domnul Grămătic Dan – Gheorghe domiciliat în strada 

Mărășești, nr . 96, solicită aplicaera unui marcaj discontinuu la drumul de servitute ce 

deservește două proprietăți,  nr.90 și nr. 96.  

5. Prin adresa nr 25318/14.04.2022 Asociația de Proprietari nr.2 Onești solicită amplasarea la 

sol a unui sistem de praguri pentru căile de rulare pe strada Cașinului între imebilile, nr. 1 și 

nr. 25, având ca scop limitarea vitezei de circulație deoarece în această zonă se află două 

ieșiri ale elevilor, două refugii, stașii de autobuz și o gradiniță de copii .  

6. Prin adresa nr. 21770/05.05.2022  

 

 

    

         Secretar comisie, 

                                                                                                         Dl. Rușinoiu Florin 
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