PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea demarării procedurilor pentru efectuarea lucrărilor de supraînălțare
a trecerilor de pietoni nesemaforizate situate în proximitatea unităților de învățământ
preuniversitar
Consiliul Local al Comunei Maieru, întrunit în ședința ordinară, în data de ___.___._____, în
prezența a ___ consilieri locali,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. _______ din ___.___.______, al domnului Răzvan Ioan
CÎRDAN prin care propune aprobarea demarării procedurilor pentru efectuarea
lucrărilor de supraînălțare a trecerilor de pietoni nesemaforizate situate în proximitatea
unităților de învățământ preuniversitar;
- Adresa domnului Răzvan Ioan CÎRDAN de înaintare a proiectului de hotărâre,
înregistrată cu nr. _______ din ___.___._____;
În conformitate cu prevederile:
- Ordonanței Guvernului României nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulația pe
drumurile publice, republicată;
Luând în considerare:
- Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;
- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. În vederea sporirii gradului de siguranță rutieră în comuna Maieru, se aprobă demararea
procedurilor pentru efectuarea lucrărilor de supraînălțare a trecerilor de pietoni nesemaforizate
din proximitatea unităților de învățământ preuniversitar situate în comuna Maieru.
Art. 2. Lista trecerilor de pietoni nesemaforizate din proximitatea unităților de învățământ
preuniversitar situate în comuna Maieru se regăsește în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, fiind
parte integrantă a acesteia.
Art. 3. Pentru supraînălțarea trecerilor de pietoni se vor avea în vedere următoarele criterii
tehnice:
a) Lățime minimă: 1,4 m;
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b) Înălțimea față de nivelul străzii: între 10 și 15 cm;
c) Marcajul trecerii de pietoni va fi puternic colorat, utilizând nuanțe de culori contrastante;
d) Se va folosi același model de marcare pentru toate trecerile de pietoni supraînălțate.
Art. 4. Documentațiile tehnico-economice ale lucrărilor vor fi întocmite de compartimentele de
resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, urmând ca prin grija Primarului să fie
supuse aprobării Consiliului Local al Comunei Maieru în termen de 120 de zile de la data
aprobării prezentei hotărâri.
Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul Comunei
Maieru, împreună cu compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului.
Art. 6. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ___ voturi „PENTRU”, ___ voturi „ÎMPOTRIVĂ” și
___ abțineri din totalul de ___ consilieri prezenți.
Art. 7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin grija Secretarului General al
Comunei Maieru și se comunică, în termen de 10 zile de la adoptare, către:
- Primarul Comunei Maieru;
- Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Instituției Prefectului județului Bistrița-Năsăud;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL,
Ioan ANDRONESI

Nr. ____
Maieru, ___.___._____
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ANEXA NR. 1
la HCL nr. ____ din ___.___._____
Trecerile de pietoni nesemaforizate din proximitatea unităților de învățământ preuniversitar
situate în comuna Maieru sunt după cum urmează:
1. Pe DN 17 D, în proximitatea corpului școlii profesionale al Liceului Tehnologic „Liviu
Rebreanu” Maieru și a parcului comunal;
2. Pe DN 17 D, în proximitatea corpului „Școala cu clopoțel” al Liceului Tehnologic „Liviu
Rebreanu” Maieru și a Muzeului „Cuibul Visurilor”;
3. Pe DN 17 D, în proximitatea corpului „Școala nouă” al Liceului Tehnologic „Liviu
Rebreanu” Maieru, respectiv în fața complexului comercial din centrul comunei;
4. Pe DN 17 D, în proximitatea Centrului cultural-catehetic „Sf. Arhid. Ștefan” în cadrul
căruia funcționează Grădinița cu program prelungit a Liceului Tehnologic „Liviu
Rebreanu” Maieru, a Bisericii „Sf. Arhid. Ștefan” și a Primăriei Maieru.
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