
ROMÂNIA 

    JUDEŢUL HUNEDOARA 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA 

 

HOTĂRÂREA NR. 60  /2019 

Privind stabilirea unor măsuri de reglementare a circulaţiei pe strada Şcolii 

oraşul Aninoasa 

 

 Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara; 

 Raportat la proiectul de hotărâre nr. 52 din 07.08.2019 ; 

 Analizând referatul de aprobare a primarului oraşului Aninoasa, dl. Dunca 

Nicolae nr. 52/5 din 07.08.2019. 

 Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 52/6 din 07.08.2019 întocmit de 

către domnul Gheorghe Simion Nelu secretarul oraşului Aninoasa, cât şi de avizul 

comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 43/7/17.09.2019; 

 Ţinând cont de avizul de principiu nr. 262.920/SR/ 06.09.2019 al IPJ 

Hunedoara, Serviciul Rutier; 

Având în vedere prevederile: 

Art. 22 din Ordonaţa Nr. 43/1997 din 28 august 1997 privind regimul 

drumurilor republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

Art. 5 alin (7), art. 30 alin. (4) şi art. 128 alin. (1) lit. d din OUG nr. 

195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (7) lit. m, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, din OUG 

57/2019 privind Codul administrativ publicat în monitorul Oficial nr. 555 din 

05.07.2019 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 Se aprobă instituirea sensului unic de mers, pe strada Şcolii din oraşul 

Aninoasa, sensul de deplasare fiind dinspre nord spre sud, cu montarea 

indicatoarelor „sens unic” respectiv „accesul interzis” conform anexei la prezenta 

hotărâre.  

Art. 2 Se aprobă amenajarea de parcări pe partea stângă a străzii Şcolii din 

oraşul Aninoasa, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Servicul 

Urbanism şi Serviciul Poliţie Locală din cadrul Primăriei oraşului Aninoasa; 



Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios 

administrativ competentă. în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

Art. 5-Prezenta se comunică: Instituţiei prefectului; Primarului oraşului 

Aninoasa; Serviciului Poliţia Locală a oraşului Aninoasa; Serviciului Urbanism; 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara; Afişiere şi presă. 
 

Aninoasa la, 

18.09.2019 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                   CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR                                                                               

                                                             JR. GHEORGHE SIMION-NELU 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 18.09.2019, cu un număr de 12 voturi 

pentru,  voturi abţineri -, voturi împotrivă -, din totalul de 13 consilieri / 12 membri 

prezenţi. 
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