
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IASI
Grupul Consilierilor Locali

ADRESĂ

Nr: 73 din 06.07.2016

Către:
Secretarul Municipiului Iasi - Denisa Liliana Ionascu
Primaria Municipiului Iasi Bd. Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, 700064 Iasi Cont fiscal: 4541580
Primar Mihai Chirica

Politia locala Iasi, Strada Bucium, nr 30 politialocalais@yahoo.com
Aștept să-mi comunicați numărul de înregistrare și doresc ca informațiile solicitate să îmi
fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail:
ignatetienne@gmail.com

Având în vedere,
Noul Cod Penal: Art. 297 Abuzul în serviciu și Art. 298 Neglijenţa în serviciu

Legea 215/2001 cu toate completarile, articolul ART. 51 aliniatul  (2) Primarul este obligat ca,
prin intermediul secretarului şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor
locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în
vederea îndeplinirii mandatului.
Legea 215/2001 cu toate completarile articolul ART. 36 litera d) atribuţii privind gestionarea
serviciilor furnizate către cetăţeni; aliniatul (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit.
d), consiliul local: litera f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii
organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.
Legea 215/2001 cu toate completarile ART. 117 (1) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale
îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar,
respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a
actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 393/2004 ART. 33 Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor
administrative, individual sau în grup.
Legea 393/2004 ART. 42 (1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes
public nu poate fi îngrădit (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile,
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serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure
informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi
asupra problemelor de interes local.
HCL 178/2013 Art. 33. d) acorda primarului, viceprimarilor, consilierilor locali si cetatenilor,
sprijin si asistenta de specialitate in desfasurarea activitatii, cat si la redactarea proiectelor de
hotarare; n) asigură transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si
persoanele interesate a hotararilor adoptate in conditiile legii 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public;
Legii transparenței decizionale 52/2003
Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, CAPITOLUL I Dispozitii generale art 3 alin (1)
Administratorul drumului public este obligat sa asigure viabilitatea acestuia.
(2) In scopul desfasurarii in conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile publice,
administratorul drumului public trebuie sa realizeze amenajari rutiere pentru a determina
participantii la trafic sa respecte semnificatia semnalizarii rutiere.
(3) Administratorul drumului public este obligat sa instaleze, la intrarea si la iesirea din
localitate, indicatoare cu aceste semnificatii.

Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002, Capitolul I. Dispoziții generale, Art.2 pct.2 -
viabilitatea drumului = starea tehnică corespunzătoare a părții carosabile, constând în
practicabilitatea permanentă a acesteia potrivit reglementărilor specifice sectorului de drum, lipsa
obstacolelor și existența amenajărilor rutiere și a mijloacelor de semnalizare, care să asigure
fluența și siguranța circulației.

Art. 46 alin (1) Semnificatia, precum si dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutiera, forma,
simbolul, culoarea si conditiile de executie, amplasarea, instalarea si aplicarea acestora se
stabilesc in conformitate cu standardele in domeniu.

Art.96 (1) Participanţii la trafic sunt obligaţi să anunţe administratorul drumului public ori cea
mai apropiată unitate de poliţie atunci când au cunoştinţă despre existenţa pe drum a unui
obstacol sau a oricărei alte situaţii periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei,

SR 1848-7 din 2004 Semnalizare rutieră – marcaje

SR 1848-1 din 2011 Semnalizare rutieră - indicatoare

SR 1948-1 Stâlpi de ghidare și parapete

Legii transparenței decizionale 52/2003

Directiva 2008 96 CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere
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Legea 265 din 2008 privind gestionarea siguranţei circulației pe infrastructura rutieră
OMT 792 din 2010 privind gestionarea siguranţei circulației pe infrastructura rutieră
OMT 480 din 2011 privind gestionarea siguranţei circulației pe infrastructura rutieră
OMTI 358 din 2012 privind gestionarea siguranţei circulației pe infrastructura rutieră
OMT 673 din 2015 privind gestionarea siguranţei circulației pe infrastructura rutieră
OMT 42 din 2016 privind gestionarea siguranţei circulației pe infrastructura rutieră
Strategia Națională de Siguranță Rutieră pentru perioada 2016-2020 – PROIECT

Vă solicit următoarele:

1. Va rog să-mi puneţi la dispoziţie un tabel cu toate drumurile publice din Municipiul Iaşi
aflate în administrarea Primăriei Municipiului Iaşi care nu respectă prevederile OUG
195/2002 şi sancţionate la Art.105 pct. 1, 2, 3 şi 4, fapte contravenţionale ce generează
situaţii periculoase pentru fluentă şi siguranţă circulaţiei şi pun în pericol viaţă şi
integritatea corporală a participanţilor la trafic, după cum urmează:

- nu respecta Semnalizarea rutieră – marcaje rutiere conform SR 1848-7 din 2004

- nu respecta Semnalizare rutieră – indicatoare conform SR 1848-1 din 2011

- nu respecta SR 1948-1 Stâlpi de ghidare și parapete

- nu respecta SR 1948-2 Parapete pe poduri

- nu respecta  SR 1317-2 Dispozitive de protecție la drumuri (clase, criterii, metode de
încercare)

- nu respecta Viabilitatea drumului = starea tehnică corespunzătoare a părţii
carosabile, constând în practicabilitatea permanentă a acesteia potrivit reglementărilor
specifice sectorului de drum

2. Doresc să îmi comunicaţi ce măsuri legale au fost luate, in ultimii 4 ani (în ce cuantum şi
dată la care au fost luate) faţă de Administratorul Drumurilor Publice din Municipiul Iasi,
de către Poliţia Rutieră din cadrul IGPR/IPJ (având în vedere OUG 195/2002, Capitolul I.
Dispoziţii generale, Art.2 coroborat cu Legea 218/2002 Capitolul III. Atribuţiile Poliţiei
Române, Art.26 pct.1 alin. 1, 2, 6, 10 ,18 24 şi Art.39), cu privire la neregulile legate de
drumurile publice din Municipiul Iaşi aflate în administrarea Primăriei Municipiului Iaşi
care nu respectă prevederile OUG 195/2002 şi sancţionate la Art.105 pct. 1, 2, 3 şi 4, fapte
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contravenţionale ce generează situaţii periculoase pentru fluentă şi siguranţă circulaţiei şi
pun în pericol viaţă şi integritatea corporală a participanţilor la trafic.

3. Numarul de accidente, numar decedati, numar raniti grav, numar raniti usor, ipentru
fiecare drum identificat la punctul 1 de mai sus.

În fapt,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile
de interes public, legea 215/2001 cu toate completarile, legea 393/2004 cu toate completarile Legii
transparenței decizionale 52/2003 cu toate completarile si HCl 178/2013. Doresc să îmi comunicați
raspunsul la toate intrebarile de mai sus, cat mai mai pe larg,  pentru a putea initia un proiect de
hotarare privind cele enumerate mai sus.

Vă mulțumesc pentru solicitudine,

Initiator: Consilier Local Ignat Etienne 0743 681 540

Grupul Consilierilor Locali al Muncipiului Iasi – Partidul National Liberal Iasi.


