
 
 
Număr şedinţă:  12 / 2022                                                                                      

 

 

 

ORDINEA  DE  ZI  

ședința  Comisiei de circulație  

  din data de 22.07.2022 - ora 09.00 

 

 

 

1. Adresa nr. 74309/2022,  S.C. QUALIS PROPERTIES S.A. solicită avizul Comisiei de Circulaţie  

pentru  "amenajare/construire stație de betoane semimobilă, împrejmuire" – str. Narciselor f.n.  - faza 

D.T.A.C. 

 

 

2. Adresa nr. 77943/2022,  IONESCU DIONISIE solicită avizul Comisiei de Circulaţie  pentru  

"construire hotel, spații comerciale și restaurant S+P+3E+M, împrejmuire" – str. Poiana Soarelui f.n.   - 

faza P.U.D. 

 

 

3. Adresa nr. 78890/2022, URBAN BUILDING solicită avizul Comisiei de Circulaţie  pentru  

"construire blocuri de locuințe colective, bloc 1, bloc 2, bloc 3 cu autorizare separată – în 3 faze, spații 

comerciale, birouri, apartamente în regim hotelier, amenajare spații verzi, locuri de joacă, parcaje, 

împrejmuire" – str. Carpaților nr. 15 - 17   - faza D.T.A.C. 

 

 

4.  Adresa nr. 82974/2022,  S.C. REWE ROMÂNIA S.R.L. solicită avizul Comisiei de Circulaţie  

pentru  "construire magazin PENNY MARKET și magazin produse din carne și brânzeturi, accese auto, 

amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațadă și parcare, totem publicitar, împrejmuire, 

branșamente la utilități, montare post trafo" – Str. Ioan Popasu f.n.  – faza D.T.A.C. 

  

      

5. Adresa nr. 81398/2022,  MICROFILM  solicită avizul Comisiei de Circulaţie  pentru   "instituire 

restricții intermitente de circulație pentru realizare secvențe de film", astfel: 

29.07.2022 – pe DN1E între orele 17.00 – 20.00 

       - pe DN1E între orele 10.00 – 16.00 

30.07.2022 – drum între str. Cucului și str. Carierei între orele 12.00 – 20.00 

 

 

6. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV prin SERVICIUL AMENAJARE DRUMURI 

PUBLICE ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI  solicită avizul Comisiei de Circulaţie  pentru: 

 

a) "montare limitatoare de viteză" – înaintea trecerii pentru pietoni de pe str. Agricultorilor, în 

proximitatea Școlii nr. 14 

 

b)  "semaforizare trecere pietoni" – str. De Mijloc intersecție cu str. Școlii 

 

c)   "semaforizare trecere pietoni" – str. Zizinului intersecție cu Drumul Cernatului (zona str. 

Zizinului 114 – 116) 
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