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HOTĂRÂREA  Nr. 86 
din 26.09.2017 

privind aprobarea instalării in apropierea scolilor, gradinitelor si locurilor de joaca pe strazile comunei 

a unor denivelari pentru reducerea vitezei pe intreaga latime a partii carosabile concomitent cu 

montarea indicatoarelor de avertizare „denivelari pentru reducerea vitezei” 

 
Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad, 
Văzând: 
-Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Vladimirescu si consilierul local Crisan 
Cristian  

- referatul intocmit de secretarul comunei Vladimirescu, in care se propune aprobarea montării unor 

limitatoare de viteză; 
- Expunerea de motive a d-nului primar Crisan Ioan si a consilierul local Crisan Cristian 

 

Având în vedere: 
-în conformitate cu prevederile art.128 alin.1 lit.b din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile 

publice. 
-in baza art.3 alin.1 lit.g, art. 20 alin.1, alin.2 lit.a din OG 71/2002 privind organizarea si functionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, coroborat cu art.23 
alin.1 lit.c, alin.2 lit.c din HG 955/2004.  

-  votul de 16 voturi pentru, exprimat în şedinţa ordinară din 26.09.2017 de Consiliul local al comunei 

Vladimirescu 
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.c, alin. (6) lit.a pct. 7, art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 

nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată. 

  
HOTĂRĂŞTE: 

  
Art.1.  Se aprobă instalarea în apropierea scolilor, gradinitelor si locurilor de joaca pe strazile 

comunei a unor denivelari pentru reducerea vitezei pe intreaga latime a partii carosabile 
concomitent cu montarea indicatoarelor de avertizare „denivelări pentru reducerea viteze”. 
  

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Vladimirescu şi viceprimarul comunei Vladimirescu . 

Prezenta hotărâre se comunică cu : 
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad 

- primarul comunei Vladimirescu  

- viceprimarul comunei Vladimirescu 
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