
 

 

ADRES  DE ÎN TIIN ARE 

din ____.10.2015 

C tre: 

Inspectoratul General al Poli iei Române 
Str. Mihai Vodă nr. 6, Sector 5, Bucureşti (petitii@politiaromana.ro) 

În atenția Chestor general de poli ie PETRE TOB ,  
 

Având în vedere, 

Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, Capitolul V. Reguli de circula ie, Sec iunea 1. 
Reguli generale 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, vă aduc la cunoștință următoarele: 
 

La data prezentei, pe drumul comunal din sat Valea Brazilor (Str. Bisericii), Comuna 
B icule ti (jude ul Arge ), nu se respect  prevederile OUG 195/2002 i sanc ionate la 
Art.105 pct. 1,2,3 i 4, fapte contraven ionale ce genereaz  situaţii periculoase pentru 
fluenţa şi siguranţa circulaţiei i pun în pericol via a i integritatea corporal  a 
participan ilor la trafic. 
Descrierea celor constatate: neasigurarea stării viabilității drumului public, gropi, lipsa asfalt și 
lipsa marcajelor longitudinale și transversale, precum și lipsa indicatoarelor. Această situație este 
de mai mulți ani!!! 
Obs: video pe http://stirileprotv.ro/stiri/social/povestea-simonei-niculescu-femeia-care-a-dat-in-

judecata-primaria-ca-sa-i-asfalteze-drumul-si-a-castigat.html  

Conform Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002, Capitolul I. Dispozi ii 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. 
 

În acela i timp, 
 

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 
de interes public. Doresc să îmi comunicați ce măsuri legale au fost luate (în ce cuantum și data 
la care au fost luate) față de Administratorul Drumului Public, de către Poli ia Rutier  din 
cadrul IGPR (având în vedere OUG 195/2002, Capitolul I. Dispozi ii generale, Art.2 
coroborat cu Legea 218/2002 Capitolul III. Atribu iile Poli iei Române, Art.26 pct.1 alin. 1, 
2, 10 , 18 i Art.39) ca urmare a celor înștiințate prin prezenta.  
 

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de 
e-mail: romaniafaragropi@yahoo.ro  
 

Vă mulțumesc pentru solicitudine, 
Petent și participant la trafic:  
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