
 
 
Număr şedinţă:  6 / 2022                                                                                      

 

 

 

ORDINEA  DE  ZI  

ședința  Comisiei de circulație  

  din data de 07.04.2022 - ora 10.00 

 

 

 

 

1. Adresa nr. 7220/2022, CICORSCHI CIPRIAN solicită avizul Comisiei de Circulaţie  pentru 

"legalizare construcție nr. cad. 159037-C2 (construcție anexă), extindere și schimbare de destinație din 

construcție anexă în locuință unifamilială" -  Str. Castelului nr. 112 - faza D.T.A.C. 

      

 

 

2. Adresa nr. 18831/2022, CÎRSTEA LUCIAN solicită avizul Comisiei de Circulaţie  pentru 

"construire hală mică producție și birouri" -  Str. Lânii nr. 49  - faza D.T.A.C.   

 

 

   

3. Adresa nr. 19004/2022,  MONDO INSTAL S.R.L.  solicită avizul Comisiei de Circulaţie  pentru  

"construire spații depozitare și spălătorie auto" – Str. 13 Decembrie nr. 209 - faza D.T.A.C.   

 

 

 

4. Adresa nr. 34940/2022,  ROYAL LOCATION S.R.L.  solicită avizul Comisiei de Circulaţie  

pentru  "construire locuințe colective cu spații comerciale la parter și funcțiuni complementare" – Str. 

Nicolae Labiș f.n. – faza D.T.A.C. 

 

 

 

5. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV prin SERVICIUL AMENAJARE DRUMURI 

PUBLICE ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI  solicită avizul Comisiei de Circulaţie  pentru: 

a) "montare indicatoare rutiere cu semnificația Oprirea interzisă, cu adițional aprovizionare 8.30 – 

13.00 " – Bd. Saturn nr. 3 (acces din Bd. Saturn către Secția de Poliție nr. 5) 

b)  "semaforizare treceri pietoni" – Str. Mihail Kogălniceanu intersecție cu Bd. Griviței 

c)  "semaforizare trecere pietoni" – Str. Berzei intersecție cu Str. Sitarului 

d)  "semaforizare intersecție" – Str. Avram Iancu cu Str. Bisericii Române 

e)  "semaforizare trecere pietoni" – Bd. 15 Noiembrie intersecție cu Str. Agrișelor 

f)  "semaforizare trecere pietoni" – Bd. Valea Cetății intersecție cu Str. Zmeurei 

g)  "amenajare trecere pentru pietoni și modificare/amenajare insule pentru trecere pietoni" – Str. 

Tâmpei la Farmacia Richter relația access pietonală 

h)  "montare separatori de sens" – Str. Mihai Eminescu, Str. Furcii 

i)  "amenajare trecere pentru pietoni" – Str. Henri Coadă la ieșire din parcarea Coresi 

j)  "montare stâlpi opritori" – Str. Toamnei intersecție cu Str. Zizinului pentru blocare acces pe 

trotuar 

k)  "amenajare circulație rutieră în sens unic" – Str. Ucenicilor 
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