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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea închiderii respectiv restricționării circulației auto pe anumite 

sectoare de drum din municipiul Giurgiu 
 
 
 
 

                           CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
                            întrunit în şedinţă extraordinară, 
 
 
 

        Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.34594/05.08.2022; 
        - raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Patrimoniu, 
înregistrat la nr.34.600/05.08.2022; 
        - adresa Centrului Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu nr.915/04.08.2022, 
înregistrată la Primăria municipiului Giurgiu sub nr.34589/04.08.2022; 
        - adresa Centrului Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu nr.917/04.08.2022 către 
Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu:  
        - adresa nr.160145/05.08.2022 a Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu – 
Serviciul Rutier; 
        - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; 
        - avizul comisiei de buget – finanţe, administrarea domeniului public și privat; 
         - prevederile art.44, alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată,  
        - prevederile Ordinului nr.1112/2000 privind aprobarea  Normelor 
metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de 
circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru 
protejarea drumului. 
 

             În temeiul art.129, alin.(2), lit.„c”, art.136, alin.(1), art.139, alin.(3) și art.196, 
alin.(1), lit.„a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
                                                        H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
        Art.1.  (1) Se aprobă închiderea circulației rutiere în perioada 08 august 2022 ora 
0800 până în data de 16 august 2022, ora 2200, după cum urmează: 
           - Strada Chauncey Hardy; 
           - Aleea Chauncey Hardy; 
           - parcarea adiacentă străzii Unirii, cuprinsă între cele două artere rutiere mai 
sus amintite. 
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        (2) Se exceptează de la prevederile alin.(1), următoarele autovehicule: 
           - autovehiculele forțelor de ordine, E-distribuție Muntenia, S.C. Giurgiu Servicii 
Publice, Operatorul Regional Apa Service, riveranii, ori de câte ori situația o impune, 
precum și cele ale comercianților pe bază de tabel aprobat de organizator, zilnic, în 
intervalul orar 0800 - 1300. 
        Art.2. (1)  Se aprobă închiderea circulației rutiere în perioada 11-15 august 2022, 
în intervalul orar 1700 - 2400, cu posibilitatea decalării intervalelor orare de către 
comandantul acțiunii în funcție de situația din teren, după cum urmează: 
        - strada Unirii tronson intersecție cu Bulevardul Mihai Viteazu (Steaua Dunării) - 
intersecție cu Bulevardul Academician Miron Nicolescu (Triunghi Casa Armatei). 
      (2) Se exceptează de la prevederile alin.(1), următoarele autovehicule: 
        - autovehiculele forțelor de ordine, E-distribuție Muntenia, S.C. Giurgiu Servicii 
Publice, Operatorul Regional Apa Service, riveranii.  
       Art.3. (1) Se aprobă închiderea circulației rutiere în perioada 11-15 august 2022, 
în intervalul orar 1700 - 2400, cu posibilitatea decalării intervalelor orare de către 
comandantul acțiunii în funcție de situația din teren, după cum urmează: 
        - Strada Unirii tronson intersecția cu Aleea Plantelor (Fabrica de Zahăr) – 
intersectia cu Bulevardul Mihai Viteazu (Steaua Dunării) – intersecția cu strada Aleea 
Fabricii de Zahăr (Restaurant Calypso); 
        - Bulevardul Mihai Viteazu tronson intersecție cu strada Unirii (Steaua Dunării) – 
intersecție cu strada Vlad Țepeș (Abator); 
      (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1), următoarele autovehicule: 
       - autovehiculele forțelor de ordine, E-distribuție Muntenia, S.C. Giurgiu Servicii 
Publice, Operatorul Regional Apa Service, riveranii.  
      Art.4. (1) Se aprobă restricționarea circulației rutiere pentru autovehiculele cu 
masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, în zilele de 11-15 august 2022, în 
intervalul orar 1700 - 2400, pe următoarele sectoare de drum: 
        - Aleea Plantelor (Pod Bizetz), strada Unirii – tronson intersecția cu Aleea 
Plantelor (Fabrica de Zahăr) – intersecția cu Bulevardul Mihai Viteazu (Steaua 
Dunării) – intersecția cu strada Aleea Fabricii de Zahăr (Restaurant Calypso); 
        - Strada Unirii tronson cu Bulevardul Academician Miron Nicolescu (Triunghi 
Casa Armatei) - Aleea acces sediul Poliției Locale Giurgiu (pasaj calea ferată); 
         - Bulevardul Mihai Viteazu tronson intersecție cu strada Unirii (Steaua Dunării) – 
intersecție cu strada Vlad Țepeș (Abator). 
     (2) Se exceptează de la prevederile alin.(1), următoarele autovehicule: 
        - autovehiculele care garează, încarcă sau descarcă în unitățile comerciale aflate 
pe tronsoanele de drum mai sus indicate, cu posibilitatea decalării intervalelor orare 
de către comandantul acțiunii în funcție de situația din teren. 
       Art.5. Se aprobă rutele ocolitoare prevăzute în Anexa parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
       Art.6. Traficul rutier pe sectoarele de drum prevăzute la art.1, 2 și 3, va rămâne 
deschis în cazul producerii unor fenomene meteo (ploi, grindină, etc.). 
       Art.7. Societatea Giurgiu Servicii Locale S.A. – în reorganizare, va realiza 
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semnalizarea corespunzătoare a sectoarelor de drum supuse interdicțiilor de 
circulație, cu avizul Poliției Rutiere. 
        Art.8. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Poliției Municipiului Giurgiu, Direcției Poliției Locale Giurgiu, Centrului Cultural „Ion 
Vinea″, Societății Giurgiu Servicii Locale S.A. - în reorganizare, Direcţiei Patrimoniu - 
Compartimentul Patrimoniu și Compartimentului Mass Media pentru informarea 
participanților la trafic și ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                        SECRETAR GENERAL, 

 
              Pălălău Gheorghiță - Stelian                                           Băiceanu Liliana 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 08 august 2022    
Nr. 252     
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