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Către, 

 

Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România 

        

 

 Prin adresa dumneavoastră nr. 123/17.09.2012, transmisă Brigăzii Rutiere, 

semnalaţi că pe Calea Dorobanţi, între Bd. Dacia şi Bd. Aviatorilor, pista pentru biciclete 

este improprie circulaţiei, şi solicitaţi desfiinţarea temporară a acestei amenajări rutiere 

conform art.  5, alin (9) din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. nr.195/2002  privind 

circulaţia pe drumurile publice. 

 În urma verificării aspectelor cuprinse în sesizarea dumneavoastră  referitoare la  

pista pentru biciclete situată pe Calea Dorobanţi, între Bd. Dacia şi Bd. Aviatorilor, au 

fost constatate o serie de deficienţe în semnalizarea rutieră a acesteia, precum şi obstacole 

care o fac impracticabilă şi pun în pericol siguranţa rutieră a bicicliştilor şi pietonilor. În 

acest sens, s-a constatat că pe tronsoane mari din cadrul acestui traseu nu există spaţiu 

pentru circulaţia pietonilor, bordurile trotuarelor nu sunt coborâte în zona intersecţiilor 

între pistă si arterele laterale Căii Dorobanţi, lipseşte  semnalizarea prin indicatoare 

rutiere, lipsesc stâlpişori de protecţie. 

Având in vedere cele menţionate, în conformitate cu prevederile art. 5, alin (9) 

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Brigada Rutieră a dispus 

desfiinţarea temporară a pistei pentru biciclete situată pe Calea Dorobanţi, între Bd. Dacia 

şi Bd. Aviatorilor, până la remedierea deficienţelor semnalate, prin adresa nr. 572.147 din 

27.09.2012, remisă Administraţiei Străzilor . 

Totodată, vă informăm faptul că am solicitat ca în termen de 15 zile, 

Administraţia Străzilor să dispună măsuri, în conformitate cu art. 33 alin (1) din O.U.G. 

nr. 195/2002, pentru instalarea indicatoarelor rutiere cu semnificaţia ‘Accesul interzis 

bicicletelor’ atât la începutul acestui tronson de piste cât şi la toate intersecţiile pistei cu 

arterele laterale. 

Cu stimă,  

 

 ŞEFUL BRIGĂZII RUTIERE 

   Comisar şef de politie 

    NICU DRAGOŞ 
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