ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr. 60
din 12 iulie 2017
privind aprobarea amplasării unor indicatoare rutiere pe raza comunei Livezeni.
Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere Raportul nr.2538/06.07.2017 privind propunerea amplasării unor indicatoare rutiere
Analizând expunerea de motive nr.2539/06.07.2017 a primarului comunei Livezeni,
Văzând avizul comisiei de specialitate,
In conformitate cu prevederile art.22 și art.44 alin.2 din OGR nr.43/1997 privind regimul
drumurilor,republicată,modificată și completată,ale art.128 alin.(1) lit.b) din OUG nr.195/2002 privind circulația pe
drumurile publice,republicată,cu modificată și actualizată
Ținând cont de prevederile Legii nr.276/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările și completările
ulterioare,
Potrivit Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,republicată,
In temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.a),pct.13 raportat la alin.(2) lit.d),alin.(9) și art.115 alin.(1) lit.b) coroborat cu
art,45 din Legea nr.215/2001,republicată,privind administraţia publică locală,cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1 aprobă amplasarea următoarelor indicatoare rutiere:
(1)Câte un indicator rutier „Limitare de viteză 20 km/oră”pe ambele sensuri de circulație:
- pe str.Livezii,de la intrarea de pe DJ 135
- după intersecția str.Livezii cu str.Speranței
- pe str.Livezii la intersecția cu DC, nr.administrativ 128,la intrare din sens opus.
- pe str.Miko Laszlo,la intersectia cu DJ 135 și intersecția cuP-ța Orban Balazs
- pe str,Mijlocie , la intersecția cu str.Bisericii
- pe str.Bisericii la nr.administrativ administrativ 63 ,la intrare din sens opus
- In satul Poienița – la intrare pe str.Lalelelor,din str.Primăriei și la intrare din sens opus
- In satul Ivănești:la intrarea pe str.Calea Romană de pe DJ 135
- In satul Sînișor:str.Principală
- In satul Livezeni pe str.Comorii
(2) Indicator rutier „Staționare interzisă”:
- In satul Livezeni,pe str.Ivănești
Art.2.Cu respectarea prevederilor hotărâri se incredinţează viceprimarul comunei Livezeni,județul Mureș.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică:
-

Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş
Primarului comunei Livezeni
Viceprimarului comunei Livezeni
Afişare spre cunoştinţă publică
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