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COMLINA IZVORU CRI§ULUI
CONSILIUL LOCAL -

HoTÁnAREANr.35
Din 17 septembrie 2020

privind instalarea unor mijloace de semnalizare prin indicatoare, marcaje, in localitatea
Izvoru Crisului ( Strada Bedecs ), Comuna Izvoru Criqului

Consiliul Local al Comunei Izvoru Crigului, judetul Cluj, intrunit in gedinta de lucru

ordinará din data de |7,09.2020

Avánd in vedere:

- OUG 195 l 2002, privind circulalia pe drumurile publice

- Prevederile art. I29 din OUG nr.57 l 2019 codul administrativ;

- Raportul comisiei de specialitate;

- raportul de specialitate cu nr. 1290 din 10,09.2020

in temeiul drepturilor conferite prin art. 129 OUG nr. 57 l 2019 codul administrativ;

CONSILIUL LOCALAL COMUNEI Izvoru Cri;ului adopta prezenta H O T Á n Á R E :

Art. 1. Se aprobá instalarea unor indicatore rutiere pe strada Principalá ( Bedecs ) din localitatea

Izvoru Crigului, Comuna Izvoru Crigului, dupá cum urmeazá:

- 2 "Limitare de vítezá 3 0 km l h " la nr. 194 qi 247 ,

- 2 " Denivelari pentru limitarea vitezei " la nr. 20I qi 207 ,

- 2 " Sfarsitul limitárii de vitezá " la ní. 286 gi248,

- 7 " Cedeazá trecerea " la nr. 286

Art.2. Se aprobá instalarea unor limitatoare de vitezá din cauciuc pe strada Principalá ( Bedecs )

din localitatea Izvoru Crigului, Comuna Izvoru Criqului, lanr.20I 9i 206.

Art. 3. Cu comunicarea gi ducerea la indeplinire aprezentei hotárári se incredinleazá secretarul

comunei Izvoru Crigului, iar

comunei Izvoru Crigului.
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Prezenta hotáráre a fost adoptatá
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