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MUNICIPIUL ONEȘTI 
COMISIA  TEHNICĂ DE ORGANIZARE ŞI SIGURANŢA 
A CIRCULAŢIEI RUTIERE ÎN MUNICIPIUL ONESTI 
 
    
  

HOTARAREA nr.25 
Din 26.04.2021 

 
 

COMISIA  TEHNICĂ DE ORGANIZARE ŞI SIGURANŢĂ A CIRCULAŢIEI RUTIERE ÎN MUNICIPIUL 
ONESTI (CTOSCRO) constituită în baza Dispozitiei primarului municipiului Onești nr. 1328/16.12.2020 
privind aprobarea componenţei nominale a acesteia 

Intrunită prin convocatorul nr. 22290/22.04.2021 cu urmatoarea ordine de zi ; 
 

1  Prin adresa nr.14061/15.03.2021 , Compania Națională Poșta Română prin Oficiul 

Postal Onești solicită montarea unui indicator privind rezervarea locului parcare , necesar 

intre orele 07.30-11.30 și 16.30 – 17.30 , pentru efectuarea schimburilor de expediție la 

Oficiul Postal Onești nr 1 din str Mărășești nr.6 , cu intrare prin spate , respectiv 10.00 -

12.00 și 16.00- 17.00 pentru efectuarea schimburilor de expediție la Subunitatea noastră 

din str. Culturii 7 Ghișeu  1 – OP Onești 1 deoarece blochează accesul în subunitate și 

ingreunează manipulrea expediției și asigurarea acesteia  
 
 
Avand in vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei tehnice de 

organizare și siguranța a circulaţiei rutiere în municipiul Onești și a componenței acesteia, aproabt prin 
H.C.L. Onești nr.182/14.10.2019; 

Ținând cont de procesul verbal al (CTOSCRO) nr. 22638 /26.04.2021,  prin care au fost 
solutionate problemele inscrise pe ordinea de zi  

În temeiul art. 4.2 din H.C.L. Onești nr.182/14.10.2019: 
 

HOTARASTE: 
 

Art 1.  Comisia aprobă  amplasarea indicatorului rezervare loc cu semnul  adițional in care sunt  

trecute intervalele orare pentru efectuarea schimburilor de expediție,07.30-11.30 și 16.30 – 

17.30 , pentru efectuarea schimburilor de expediție la Oficiul Postal Onești nr 1 din str 

Mărășești nr.6 , cu intrare prin spate , respectiv 10.00 -12.00 și 16.00- 17.00 pentru efectuarea 

schimburilor de expediție la Subunitatea noastră din str. Culturii 7 Ghișeu  1 – OP Onești.  
 

Art 2.   Prezenta Hotarare va fi  comunicată Poliției Municipiului Onești , S.C DPP S.A Onești  și va fi  

afisată si pe site-ul primariei www.onesti.ro  prin grija secretariatului Comisiei in sectiunea dedicata 

Serviciului Public de Politie Locala, rubrica Comisiei Tehnice de Organizare si siguranta a circulatiei  

rutiere în Municipiul  Onesti. 
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