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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor măsuri de circulație în Orașul Mizil
Primarul Orașului Mizil;
Având în vedere adresa nr. 28.969/02.10.2019 a Comisiei orășenești pentru
transport și siguranța circulației rutiere prin care propune instituirea unor restricții în
oraș și unele măsuri în ceea ce privește circulația rutieră în orașul Mizil;
Prevederile O.U.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor și O.U.G. 195/2002
privind circulația pe drumurile pubice, republicată, cu modificările ulterioare;
Procesul –verbal nr. 28.780/30.09.2019 întocmit de Comisia oraseneasca pentru
Transport si Siguranta Circulatiei Rutiere, anexat în copie;
Adresa nr. 32.065/11.11.2019 a Poliției Orașului Mizil, Formațiunea Rutieră
prin care acordă aviz favorabil propunerilor discutate în Comisia Orășenească pentru
transport și siguranța circulației rutiere;
În temeiul art.129, alin.2, lit.d, coroborată cu alin.7, lit.m), respectiv art. 139,
alin 1 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun spre
discuția și aprobarea Consiliului Local al Orașului Mizi, prezentul,
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă măsuri de circulație în orașul Mizil, după cum urmează:
- instituirea de „SENS UNIC” pe strada Nicolae Bălcescu și anume de la
intersecția cu magazinul S.C.Intrapan prod S.R.L și până la intersecția cu strada
Victoriei.
- instituirea de „SENS UNIC” pe strada Alba Iulia, respectiv de la intesecția cu
strada Nicolae Bălcescu până la intersectia cu D.E 577.
- instituirea unui indicator „SENS UNIC” pe strada I.L. Caragiale, respectiv de
la intersecția cu strada Alba Iulia, până la str. Uzinei (sediul Electrica).
- instituirea de „SENS UNIC” pe strada Cuza - Vodă, respectiv de la
intersecția cu str. Victoriei până la str. Nicolae Bălcescu.
 instituirea de „SENS UNIC” pe segmentul de strada Tudor Vladimirescu,
cuprins între străzile 24 Ianuarie și Blajului;
 instituirea de „SENS UNIC” pe strada Uzinei, cuprins între DN1B și
intersecția cu str. Nicolae Bălcescu;
 amenajarea unei treceri de pietoni la intersecția str. 24 Ianuarie cu str.
George Ranetti;
 desființarea trecerii de pietoni aflate pe str.24Ianuarie în apropierea sensului
giratoriu.
Art. 2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul orașului Mizil prin compartimentele specializate și Servciul Public de

Gospodărire Comunală Mizil.
Art.3. Prezenta hotarăre va fi comunicată prin intermediul secretarului general
al orașului, în termenul prevăzut de lege, Comisiei orașenești pentru Transport si
Siguranta Circulatiei Rutiere, Poliției Naționale Mizil - Formațiunea Rutieră,
Serviciului public de Gospodărire Comunală Mizil, precum și Instituției Prefectului
județului Prahova, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei
Orașului Mizil şi postare pe pagina de internet „www.primaria-mizil.ro".
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A V I Z
La proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de circulație în Orașul Mizil

Abilitat de dispoziţiile art. 243, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ, avizez favorabil, din punct de vedere al
legalităţii, proiectul de hotarâre privind aprobarea unor măsuri de circulație în Orașul
Mizil.
S E C R ETAR ,
TĂNASE LOREDANA

