
POLITIAMUNICIPIULUIPA$CANI i*--_
Biroul Rutier

Cod operator nr. 4565

Cdtre,

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
MUNICIPIUL PASCANI

Pa;cani, str. Stefan cel Mare nr. 16

Avem onoarea sd vd informdm urmStoarele:
Av6nd in vedere adresa nr. 424.894 din 15.11.2019 a Biroului Rutier Paqcani

referitoare la semaforizarea intersecliei strdzilor Gdrii cu strada CeferiEtilor, cdt qi
dezbaterea efectuatd pe aceasti temd in comisia de circulalie intrunitd pe data de
05.12.2019 (pct. lpe ordinea de zi), din motive de siguranld rutierd expusd in adresa cu
nr. de mai sus vrmeazd sd fie luate urm6toarele mdsuri:

l. Corpul de semafor tricolor pentru dirijarea vehiculelor montat pe strada Gdrii
(direcfia de mers cltre Lunca Paqcani) amplasat inaintea trecerii pentru pietoni, va fi
dublat pe insula denivelatd ce separd strada Gdrii de Piafa Gdrii, in apropierea
intersecliei cu str. Ceferiqtilor (motivele necesitSlii acestei modificdri au fost descrise pe
larg ?n adresa nr. 424.894 din l5.l 1 .2019 a Biroului Rutier paqcani);

2. Semaforul rutier amplasat in consold pe str. Gdrii (sensul de mers dinspre
Lunca Paqcani), va fi relocat pe stdlp, conform proiectului sau va fi reproiectat in
consol6, care va respecta normele de amplasare prevdzute de SR 1848-41 1995 -
Semafoare pentru Dirij area Circulaliei;

3.Proiectul de semaforizare a intersecliei strdzilor Gdrii cu strada Ceferiqtilor va fi
supus avizdrii Inspectoratului de Polilie Judelean Iaqi - Serviciul Rutier;

4. Pitnd la oblinerea avizului Serviciului Rutier Semafoarele rutiere din intersecfia
men{ionatd vor funcfiona numai pe culoarea galben intermitent, situa}ii prevdzute de art.
4.4 qi 4.5 din SR 1848-41 1995;

Solicitarea noastrd are la bazd prevederile art. 5 alin. 0 din OUG lgil2002 R)
potrivit cdruia ,,in scopul asigurdrii deifdsurdrii tn condigii de siguranld a circulaliei pe
drumurile publice, politria rutierd poate solicita administratorului drumului puilt,
executarea sau, dupd caz, desfiin{area de amenajdri rutiere,,.

Cu stimd,

$EruL MUNICIPIULUI i/ $EFUL BIROU I RUTIER
I
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