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D I S P O Z I Ţ I E 

privind închiderea circulaţiei rutiere pe Strada Fermelor pe sectorul de drum din zona intersecţiei cu 

Strada Schitului din Municipiul Piatra Neamţ 
 

           În temeiul prevederilor art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, „prin autonomie locală se 

înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a solutiona şi 

de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a 

treburilor publice”; 

           În conformitate cu prevederile art.5, alin.7, din OUG nr.195/2002, privind circulatia pe drumurile 

publice, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ 

          Având în vedere Dispoziţia nr.1819 din 16.09.2021 cu modificările şi completările ulterioare prin 

care s-a dispus închiderea circulaţiei rutiere pe segmentul de drum vizat în vederea executării lucrării 

“reparaţii la reţeaua de canalizare pluvială”; 

          Având în vedere avizul favorabil al Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra Neamţ 

nr.923668 din 01.11.2021;   

          În baza Referatului înregistrat sub nr.34732 din 01.11.2021, prin care Directia Patrimoniu – Biroul 

Autorizări Comerciale şi Transport Public propune închiderea circulaţiei rutiere pe Strada Fermelor pe 

sectorul de drum din zona intersecţiei cu Strada Schitului din Municipiul Piatra Neamţ în vederea 

executării lucrărilor de reparaţii şi înlocuiri borduri şi covor asfaltic 

           şi în conformitate cu prevederile art. 155, alin.1  lit.(d), alin.5 lit.(a) şi ale art.196 alin.1 lit.(b) din 

O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

D I S P U N 

           Art. 1 – Se închide circulaţia rutieră pe Strada Fermelor pe sectorul de drum din zona intersecţiei 

cu Strada Schitului din Municipiul Piatra Neamţ, în intervalul 01.11.2021 - 05.11.2021. 

           Art. 2 – Asigurarea semnalizării rutiere se face de S.C. Publiserv S.A., iar Biroul Rutier din cadrul 

Poliţiei Municipiului Piatra Neamţ si Poliţia Locală Piatra Neamţ vor urmări închiderea circulatiei 

rutiere. 

           Art. 3 – Serviciul Administraţie Publică Locală va înregistra prezenta dispoziţie şi o va comunica 

Prefectului Judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate şi Direcţiei Patrimoniu, pentru 

luarea la cunostinţă, aducerea la îndeplinire şi comunicare către Biroul Rutier din cadrul Poliţiei 

Municipiului Piatra Neamţ, Poliţia Locală Piatra Neamţ şi S.C. Publiserv S.A. 
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