România
Judeţul Harghita
Consiliul Local al oraşului
Băile Tuşnad
H O T Ă R Â R EA NR.16/2016
privind stabilirea reglementărilor referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru
diferite categorii de vehicule pe drumul public Aleea Sfânta Ana din orașul Băile Tușnad
Consiliul Local al oraşului Băile Tuşnad, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2016,
Văzând Expunerea de motive nr.803/2016 înaintat de consilierii locali al orașului Băile Tușnad,
prin care se propune reglementarea circulaţiei publice pe Aleea Sfânta Ana din orașul Băile Tușnad,
avizul nr.679057/2016 al Poliției orașului Băile Tușnad,privind reglementarea circulației rutiere,
Luând în considerare raportul nr.1088/2016 al Compartimentului de urbanism,administarea
domeniului public şi privat,raportul nr.1133/2016 al Comisiei de specialitate pentru activităţi
economico-financiară,nr.1132/2016 al Comisiei de specialitate juridică,relaţii cu publicul,reforma în
administraţie,integrare europeană,nr.1134/2016 al Comisiei de specialitate pentru amenajarea
teritoriului,urbanism,nr.1129/2016 al Comisiei de specialitate pentru protecţia mediului,turism şi
proiecte,nr.1135/2016 al Comisiei de specialitate social-culturale,culte,învăţământ,sănătate,familie,
protecţia socială,tineret şi sport,
În baza prevederilor art.22,art.59 alin.1 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor,republicată,cu modificările și completările ulterioare,art.5 alin.1,alin.7,art.33,art.128 alin.1
lit.d,alin.2 din Ordonanța de Urgență nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,republicată, cu
modificările și completările ulterioare,aprobată prin Legea nr.49/2006,Hotărârea Guvernului
nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,cu modificările și completările ulterioare,
A Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată, prin aducerea la
cunoştinţă publică, anunţul nr.907/2016,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c,lit.d, alin 6 lit.a pct.13 şi art. 45 alin.3, art.115 alin.1 lit.b
din Legea nr.215/2001,Legea Administraţiei Publice Locale,republicată,cu modificările şi completările
ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă și se stabilesc reglementările referitoare la regimul de acces şi circulaţie,
staţionare şi parcare pentru autovehicule și pentru vehicule pe drumul public Aleea Sfânta Ana din
orașul Băile Tușnad,după cum urmează:
-Se interzice accesul autovehiculelor și vehiculelor de la pasarela hotelului Tușnad până la ștrandul
mezotermal, cu excepția riveranilor și a mașinilor care fac aprovizionare și care pot staționa zece minute
-Sens unic de coborâre pe lângă ștrandul mezotermal
-Se interzice circulația autovehiculelor și vehiculelor între ștrandul termal și vila nr.3(Raza soarelui)
-La urcarea de la vila nr.3 se interzice accesul la dreapta și sens unic obligatoriu la stânga
-Se interzice accesul autovehiculelor și vehiculelor în spatele hotelului Ozone,cu excepția riveranilor și a
mașinilor care fac aprovizionare și care pot staționa zece minute
Art.2.Se aprobă montarea pe Aleea Sfânta Ana, cu avizul Serviciului Rutier din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean Harghita, a 16 indicatoare rutiere de direcționare, din care 8 panou cu
acces interzis, 5 panou cu sens unic și 3 plăcuțe adiționale.
Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și viceprimarul
orașului Băile Tușnad.
Art.4.Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Instituţiei Prefectului
Judeţului Harghita,primarului și viceprimarului oraşului Băile Tuşnad,Poliției orașului Băile Tușnad și
Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Harghita.
Băile Tușnad,la 31 mai 2016.
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