
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA SÂNANDREI 
CONSILIUL LOC AL

HOTĂRÂREA nr. 46 
din 22.07.2021

privind actualizarea Comisiei de circulaţiei a Comunei Sânandrei 

Consiliul Local al Comunei Sânandrei, judeţul Timiş, reunit în şedinţă ordinară.

Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6033 din 16.07.2021 privind actualizarea Comisiei de 
circulaţiei a Comunei Sânandrei, iniţiat de primarul Comunei Sânandrei-domnul Coman 
Claudiu-Florin;
- Referatul Primarului Comunei Sânandrei, înregistrat sub nr. 6032/16.07.2021 de aprobare a 
proiectului de hotărâre privind actualizarea Comisiei de circulaţiei a Comunei Sânandrei;
- Raportul nr. 6034/16.07.2021 al proiectului de hotărâre privind actualizarea Comisiei de 
circulaţiei a Comunei Sânandrei
, înaintat de inspector în cadrul Compartimentului Urbansim şi Amenajarea Teritoriului, domnul 
Ovidiu-Mircea Ghilezan;

Luând act de avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 din cadrul Consiliului 
Local Sânandrei;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sânandrei nr. 83/27.06.2013 privind 
constituirea unei comisii de circulaţie; 

în conformitate cu prevederile:
- art. 128 alin (1) din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
- art. 22 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
- art. 129 alin (1), alin (2) lit. c) şi d), alin(7) lit. m) şi ale art. 127 alin (3) din Codul 

administrative,
în temeiul art. 139 (1) şi ale art. 196 (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 (1) Se actualizează comisia de circulaţie, la nivelul Comunei Sânandrei, având 
următoarea componenţă: " \
Preşedinte: Domnul Ion Agapciuc (consilier local)
Membrii: Şeful Postului de Poliţie Sânandrei

Inspector principal, domnul Ovidiu Mircea Ghilezan-Compartime'ntul Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului

Şef SVSU, domnul Marchian Matei 
Domnul Chifan Râul (consilier local)
Domnul Siminescu Tiberius (consilier local)
Domnul Bodochi Marinei (consilier local)

Secretariatul comisiei va fi asigurat de: domnul Chifan Râul
(2) Comisia va funcţiona pe perioada 2021-2023.
Art. 2 Se aprobă Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de 

circulaţie Comunei Sânandrei, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art. 3 De la data adoptării prezentei. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sânandrei 
nr. 83/27.06.2013 privind constituirea unei comisii de circulaţie nu va mai produce efecte.



Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş -  Direcţia pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ;
Primarului Comunei Sânandrei;
Membrilor comisiei;

- Cetăţenilor prin afişare la avizier şi publicare pe site-ul propriu 
http://wwvv.primaria-sinandrei.ro.

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL,
Diana-Andreea Muntean

http://wwvv.primaria-sinandrei.ro


Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sânandrei nr.

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de circul

1. CADRUL LEGAL

V|
»ânahdrei

Prezentul Regulament este întocmit în baza următoarelor preveaer-rHegale: OG nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

2. SCOPUL
Se actualizează comisia de circulaţie, ca organ consultativ, în scopul îmbunătăţirii 

calităţii deciziei referitoare la reglementările circulaţiei auto şi pietonale, raportat la reţeaua 
stradală existentă, în raza de compentenţă a Comunei Sânandrei.

3. ATRIBUŢII
Comisia de circulaţie are următoarele atribuţii:

-instituire restricţii şi interdicţii referitoare la traficul rutier şi pietonal
-stabileşte zonele unde parcarea este interzisă/permisă
-stabileşte drumurile publice unde circulaţia se desfăşoară pe un sigur sens
-avizează reglementările referitoare la regimul de acces, de circulaţie, staţionare şi parcare pentru
diferite categorii de vehicule
-avizează amplasamentele destinate staţiilor de transport în comun 
-avizează modul de amenajare a intersecţiilor
-stabileşte măsuri care să ducă la eliminarea locurilor periculoase, la îmbunătăţirea siguranţei şi
fluenţei rutiere pe drumurile publice
-stabileşte priorităţiile în intersecţii
-stabileşte zonele cu restricţii de tonaj, viteză
-avizează înfiinţarea de noi treceri de pietoni

4. FUNCŢIONARE
Comisia de circulaţie se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui. 

Comisia este legal constituită în prezenta majorităţii absolute a membrilor săi (1/2 plus 1 din nr. 
total de membrii).

Comisia adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. în caz de paritate de 
voturi, decizia aparţine preşedintelui Comisiei.

Proiectul ordinii de zi se întocmeşte de către secretarul Comisiei şi este supus aprobării 
preşedintelui.

Membrii au obligaţia de a studia documentaţiile supuse analizei pentru stabilirea unui 
punct de vedere până la data şedinţei. Documentele sunt transmise, o data cu proiectul ordinii de 
zi, prin grija secretarului comisiei, în format electronic. .

Lucrările şedinţei sunt conduse de preşedinte. în lipsa acestuia, se va desemna un 
supleant, prin votul majorităţii membrilor prezenţi.

Secretariatul comisiei consemnează prezenţa membrilor şi dezbaterile într-un proces- 
verbal. redactează hotărârile şi adresele de comunicare a concluziilor şedinţei. Hotărârile vor fi 
făcute publice pe site-ul Primăriei Sânandrei, vor fi înaintate Consiliului Local şi 
compartimentelor de specialitate din cadrul Prjţnăriei Sânandrei.

5. DISPOZIŢII FINALE
Prezentul Regulament, precum şi aprobsiVea componenţei Comisiei de circulaţie vor putea

fi modificate sau completate doar prin hotărâre \Consiliului Local Sânandrei.

P
Claudiu-F

INSPECTOR PJ
Ovidiu-Mircí

NCIPAL
Ghilezan atei


