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Primăria Târgu Mureș 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala                                                                                                                          

 

 
                                 HOTARAREA COMISIEI DE CIRCULATIE : Nr.5 din 29.03.2022 
 

 
   In conformitate cu HOTARAREA nr.382 din 25 noiembrie 2021 Cosiliului Local al Municipiului 
Targu Mures pentru aprobarea Regulamentului privind Organizarea si Functionarea Comisiei de 
Circulatie din cadrul Primariei  Municipiului  Targu Mures se evidentiaza urmatoarele : 
 
● in data de 29.03.2022 s-au desfasurat lucrarile Comisiei de Circulatie , in care s-au discutat / 
analizat  solicitarile / propunerile evidentiate in tabelul de mai jos  ; 
● comisia legal constituita ( in componenta stipulata in HCL.308 din 30 septembrie 2021 , consemnata  
in procesul verbal de sedinta  nr .23853/29.03.2022  /MUN. Tg.MURES )    a discutat si adoptat  
 rezolutiile  evidentiate de asemenea  in  tabelul de mai jos .  Urmeaza a fi puse in practica de catre 
 compartimentele  responsabile / desemnate  ( conform organigramei de functionare ) ‘; 
● prezenta hotarare se semneaza de catre presedintele comisiei  ( sau, dupa caz, de persoana  
desemnata ) si de catre secretar ( nominalizati in procesul verbal de sedinta ) . 
 

                                                                                                       Presedintele Comisiei de Circulatie , 
                                                               ………………………………………                                                                                                                                 

                                                                                                     

                                                              Secretar,       
                                                              ……………………………………….                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                            
 
REZOLUTII ADOPTATE :                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                    
  

Nr.inregistrare / 
 
  
Solicitant  
 

Locatia la care se face referire  / 
 
 
Solicitari / probleme  ridicate 

Rezolutia comisiei 
 
( ● precizare : rezolutia este favorabila sau nefavorabila 
in functie de oportunitatea solutiei propuse , de 
conformitatea cu legislatia rutiera in vigoare, de 
repercursiunile asupra sigurantei traficului rutier si 
pietonal . ) 
 

1372 

/ 07.01.2022 
/ Mun.Tg.Mures 

 

DIRECTIA 

TEHNICA / 

Mun.Tg.MURES 
 

-- str. GHEORGHE DOJA ; 

 

- solicitare avizare  documentatie necesara 

conform specificatiei din certificatul de urbanism 
nr.39 dim 12.01.2021 ,( privind  solutii  pentru 
transportul public local in zona vest-centru a a 
orasului ) 

 

- urmeaza sa se elibereze aviz FAVORABIL  
pentru solicitare  cu mentionarea la rubrica 
OBSERVATII a  celor consemnate explicit  in 
inscrisurile atasate :  #  si ## : observatii   . 

 

22482 

/ 23.03.2022 
/ Mun.Tg.Mures 

 

DIRECTIA 

TEHNICA / 

Mun.Tg.MURES 
 

- TARGU MURES ; 

 
 
 
 

- solicitare avizare documentatie   necesara 

conform specificatiei din certificatul de urbanism ( 
privind  proiectul  : ,, Sistem de management al  
Traficului in Municipiului Tg.Mures )  ‘’ 

SE AMANA materialul pentru o sedinta ulterioara ( 
documentatia este in curs de completare cu date  
suplimentare ) 
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                                              Comisia de circulatie                                  # : observatii :                                                                                          

Pls. 1  

Bd 1 Decembrie –trecerea pietoni e dreaptă nu in unghi 

Sus - T Vladimirescu fa trecere pietoni marcaj 

Sus  - atentie sunt 3 benzi de la intersectia cu Bd 1848 

– de pus balize de demarcare intre sensuri pentru banda virare dreapta 

Jos - Pista sa fie  dreaptă 

- Dupa intersectia  cu T. Vladimirescu  daca nu incape se sacrifica spatiul verde 

Pls.2 -       Sus- dinspre Bd 1848 banda din mijloc (2) să aibă viraj si stânga si dreapta 

Pls.3 -        Sus langa casă – pista va fi comună cu bus. Atentie la semne de circulatie de pus  cam aprox 20 m cat este casa 

Mutat trecerea de pietoni inspre centru in dreptul gangului 

In intersectie caroiaj galben 

 

Pls 4 =OK ; Pls.5 = OK ; 

Pls.6    -           Jos 

Iesirea spre dreapta ia din spatiul verde astfel incat pe Doja sa avem banda 3 pana ne intalnim cu existenta 

Pista urca pe trotuar  pană aproape de giratie 

Marcaj transversal cedeaza pe asfalt pentru a 2 a banda 

Pls 7 

 -Sus  = de micsorat spatiul verde pentru a face 2 benzi de intrare in giratie din Budiului .  

  = marcaj continuu pentru cei care fac dreapta din Budiului  spre centru  

Pls 8 

-trecerile de pietoni vor fi decalate 

Pls. 9 = OK 

Pls. 10 

Pe str Alba iulia e sens unic de intrare 

Jos pe DOJA exista semafor – şi nu e pus 

 

Pls 11= OK 

Pls 12 

Marire scuar verde din mijloc 

Decalare trecere 

Sus- actuala zona verde se face trotuar  

Pls 13 

Jos - pe Rozmarinului la banda 1 sa fie toate sagetile de sens                              ## : observatii :  

Sus - Semnul de bus sa fie pe banda 2( mijloc) 

 

Pls. 14+15+16                                                                                                     

trecerile de pietoni vor fi decalate 

Pls 17 

Scuarul de pe mijloc de dupa intersectie trebuie mai scurt 

Vezi poza Andrei  

Pls 18 = OK 

Pls 19+20 

trecerile de pietoni vor fi decalate 

Pls 21= OK                                                                                                                                                     

Pls 22 

trecerile de pietoni vor fi decalate 

Jos- fara viraj stg spre Toamnei  

Pls 23 

-trecerile de pietoni vor fi decalate 

-Jos- de pe Recoltei doar viraj dreapta 

- Sus- de pe 8 martie e voie spre stanga respetiv spre dreapta NU se da oie inainte  pe Recoltei 

- Sus- pe Doja spre centru fara viraj spre stanga- doar inainte 

 

REGULA generala-toate trecerile de pietoni vor fi decalate 

 


