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COMISIA TEHNICĂ DE ORGANIZARE ȘI SIGURANȚĂ  

A CIRCULAŢIEI RUTIERE ÎN MUNICIPIUL ONEȘTI 

 

 

AVIZ nr. 8/ 11.05.2022 

 

 

Prin adresele  nr. 26757/26758/26759 / 26760/ 26761 /   26762 / 26763/ 26764 / 26765 / 

26766 / 26767/ din data de  21.04.2022, 6293/28.01.2022 și adresa 22481/22403 . 01.04.2022   

venite din partea Ministerul Afacerilor Interne, Poliția municipiului Onești , Biroul Rutier   prin 

care se solicită următoarele: 

Ca urmare a şedinţei Comisiei tehnice de organizare și siguranță a circulaţiei 

rutiere în municipiul Onești din data de 11.05.2022,  

Ţinând cont de procesul verbal al ședinței nr. 29626 /11.05.2022, prin care au 

fost soluţionate problemele înscrise pe ordinea de zi, 

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu 

modificările și completările ulterioare respectiv O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia 

pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 9 și 10 din Anexa la Hotătârea Consiliului Local Oneşti nr. 

108/31.03.2022 privind actualizarea componenței Comisiei tehnice de organizare și 

siguranță a circulaţiei rutiere în municipiul Onești și a Regulamentului de organizare 

şi funcţionare al acesteia, se emite:  

 

AVIZUL  DE  REANALIZARE  

-  Pentru mutarea semaforului de pe b-dul Mărăşeşti din dreptul Magazinului Nevila, 

tot pe b-dul Mărăşeşti, dar la intersecţia cu str.Pajura. 

 

AVIZUL FAVORABIL  

- Pentru verificarea indicatoarelor "Staţii pentru mijloacele de transport în comun" întrucât o 

mare parte dintre acestea au lipite diferite anunţuri şi afişe neconforme cu standardele în vigoare. 

 

AVIZUL  DE  REANALIZARE 

 

- Pentru montarea indicatoarelor "Staţii TAXI" conform standardelor în 

vigoare, cele existente simbolizând parcare pentru TAXI deoarece se vor reanaliza stațiile 



TAXI de pe raza municipiului Onești , și afișarea licențelor TAXI pe autoturismele care 

lucrează în regim de taxi. 

 

AVIZUL FAVORABIL  

   -  Pentru comunicarea noului  proiect de implementare a sistemului de supraveghere 

video  de pe raza municipiului Onești, acest proiect a fost implementat datorită  

evenimentelor  rutiere care au avut loc la intersecţia străzilor Redului, Victor Babeş şi A.I. 

Cuza, intersecţia fiind dirijată prin semafoare electrice, și  datorită  evenimentelor  rutiere 

care au avut loc la intersecţia străzilor  Republicii şi Tineretului, intersecţia fiind dirijată prin 

semafoare electrice, și a altor evenimente rutiere petrecute pe raza municipiului Onești,  

pentru  stabilirea cu exactitate a cauzelor producerii evenimentelor rutiere. 

 

 

 

AVIZUL DE  REANALIZARE  

 

-  Privind  efectuare  pe partea carosabilă a unui marcaj pentru trecere de pietoni, eventual 

supraînălţat, semnalizat cu indicator, precum şi amenajarea unui trotuar pe str. Armoniei, 

având în vedere că în acea zona există Grădiniţa şi Şcoala Gimnazială George Călinescu, fără 

a exista vreun trotuar pentru circulaţia pietonilor, și emiterea unei note de fundamentare din 

partea Poliției Naționale prin Biroul Rutier Onești cu privire la posibilitatea de creere a unui 

drum pietonal . 

 

AVIZUL DE  REANALIZARE  

 

 

          - Prin efectuare unui studiu de trafic pentru fluidizarea traficului rutier  pe raza 

municipiului Oneşti,. , având în vedere și instalarea de noi noi echipamente de semaforizare 

în următoarele locaţii: 

 

                   -  trecere pentru pietoni pe b-dul Mărăşeşti, în dreptul imobilului cu nr. 10 

                -trecere pentru pietoni pe b-dul Republicii, în dreptul imobilului cu nr. 66 

        - trecere pentru pietoni pe b-dul Oituz, în dreptul Alpha Bank, Restaurant 

Zahana, Simigeria Gigi (toate corelate cu cele deja existente pe b-dul Oituz) intersecţia 

străzilor A. I. Cuza cu R. Rosetti intersecţia străzilor Mărăşeşti cu Pinului şi cu Cireşoaiei ; 

 

AVIZUL FAVORABIL 

- Petru avizarea prin comisia de Ordine Publică a tuturor situaţiilor  deosebite 

(evenimete generate de organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de natură socială, 

economică, cultural sportivă) și cu respectarea  prevederilor  legale:    

 

  AVIZUL FAVORABIL 

-  Pentru aplicare marcaj  pe strada Calea Braşovului Ia intersecţia cu str. Cuciur a 

trotuarului şi părţii carosabile astfel încât să se asigure fluidizarea traficului şi siguranţa 

participanţilor la trafic, având în vedere că în acea zona oprea autovehicule şi îngreunează 

ieşirea de pe str. Cuciur pe str. Calea Braşovului, iar pietonii sunt obligaţi să circule pe 

partea carosabilă. 



 

 

 

 

AVIZUL DE  REANALIZARE  

 

              -  Prin efectuare unui studiu de trafic pentru fluidizarea traficului rutier  pe raza 

municipiului Oneşti,. , având în vedere și montarea unui semafor pe str. Buciumului, la 

marcajul trecere pentru pietoni, la intersecţia cu b-dul Republicii, care să fie corelat cu cele 

două semafoare amplasate pe b-dul Republicii, de o parte şi de cealaltă a acestei intersecţii. 

 

AVIZUL DE  REANALIZARE  

 

-  Prin efectuare unui studiu de trafic pentru fluidizarea traficului rutier  pe raza 

municipiului Oneşti,. , având în vedere și mutarea staţiei pentru mijloacele de transport în 

comun de pe b-dul Mărăşeşti din dreptul imobilului nr. 12, tot pe b-dul Mărăşeşti, în dreptul 

imobilului nr. 14, cât și crearea în dreptul imobilului nr. 12 a unei parcări necesare deservirii 

magazinelor din zonă; 

 

  AVIZUL FAVORABIL 
 

- Petru montarea indicatoarelor "Trecere pentru pietoni" , la marcajul trecere pentru 

pietoni, de pe str. Cireşoaiei, la intersecţia cu b-dul Mărăşeşti ; 

 

   AVIZUL DE  REANALIZARE  

 

- Prin efectuare unui studiu de trafic  pentru marcarea unor parcări “  în  spic “ pe str. 

Daciei , Pinului , , având în vedere că aceste străzi sunt cu sens unic.  

 

  AVIZUL FAVORABIL 

    

- Pentru montare indicator “ Oprire Interzisă “  pe  strada C.D. Gherea. 

 

    AVIZUL DE  REANALIZARE 

 

- Prin efectuare unui studiu de trafic  cu privire la înființarea unui sector cu sens unic 

pe str. Cașinului, sensul de mers dinspre imobilul nr.7 către str. Tineretului (prin spatele 

imobilului nr.4 de pe b-dul Republicii ) 

 

  AVIZUL FAVORABIL 

 

- Pentru montarea unui semafor la ieșirea în trafic pe calea Mărășești, din municipiul 

Onești ,   pentru autoutiliatrele  speciale  aparținând  Inspectoratului pentru  Situații de 

Urgentă Bacău , pentru Detașamentul de Pompieri Onești , semnaforul va avea buton de 

accesare a semaforului care va fi montat în dispeceratul detașamentului.  

 



 

 

  AVIZUL FAVORABIL 

 

- Pentru efectuarea de către S.C Domeniul Public și Privat Onești S.A a unui plan de 

studiu, cu privire la efectuarea unor strazi cu sens unic, în zona de sus  și  în zona de jos a 

municipiului Onești .  

 

AVIZUL DE  REANALIZARE 

 

- Prin efectuare unui studiu de trafic  cu privire la montarea unui indicator de Oprire 

Interzisă pe strada G-ral Radu Roseti în dreptul magazinului S.C Mari Pred S.R.L  

 

 

 

Prezentul aviz va fi comunicat Poliţiei Municipiului Oneşti, S.C Domeniul Public 

și Privat Oneşti S.A şi va fi afişat pe site-ul primăriei www.onesti.ro prin grija 

secretariatului comisiei în secţiunea dedicată Direcției  Publice de Poliție Locală, 

rubrica Comisiei Tehnice de Organizare si siguranţa a circulaţiei rutiere în Municipiul 

Oneşti. 

 

 
 

http://www.onesti.ro/

