
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.223/2021
privind marcarea unui traseu turistic cultural de interes public naţional şi imtemaţional pe

raza municipiu]ui Sebeş

Consiliul Local al  Municipiului  Sebeş, Judeţul Alba;
Întrunit în şedinţa publică ordinară din data de 31.08.2021,  ora  14,00;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind marcarea unui traseu turistic cultural de

interes public naţional  şi  intemaţional pe raza municipiului  Sebeş;
Analizând referatul   de   aprobare   nr.6129l   din   11.08.2021   al   domnului   Primar  DORIN

NISTOR -în calitate de iniţiator,
Având în vedere:

-raportul  de  specialitate  nr.1121/19.08.2021   întocmit  de  către  Centrul  Cultural  Lucian  Blaga,

Muzeul Municipal „Ioan Raica"Sebeş
-   raportul   de   specialitate   nr.61702/12.08.202l    al   Arhitectului   Şef   din   cadrul   aparatului   de

specialitate al Primarului Municipiului  Sebeş;
-raportul  de  specialitate nr.  3301/23.08,2021  al  Serviciului  Public de Administrarea Patrimoniului

Sebeş;
Având  avizul   nr.489/202l   al  Comisiei   pentru  amenajarea  teritoriului,   urbanism,   lucrări

publice,   administrarea   domeniu]ui   public   şi   privat   şi   avizul   nr.490/2021    al   Comisiei   pentru
învăţământ,  cultură,  sport,  agrement,  monumente  istorice  protecţie  socială,  protecţie  copii,  culte,
sănătate şi familie din cadrul Consiliului  Local al Municipiului  Sebeş;

Cunoscând    prevederile    Ordonanţei    Guvemului    nr.    58/1998    privind    organizarea    şi
desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.  273/2006 privind finanţele publice locale;
În temeiul  prevederilor  art.129,  alin.  (2),  lit.  c)  precum  şÎ  ale  art.129,  alin  (2),  lit.  d)  ale

alin.(7),   lit.   d),  j)   şi   s)  din   OUG   nr.57/2019  privind  Codul   Administrativ,   cu   modificările   şi
C°mp[eti:":auz`;er::î::'9  d,n  ouG  nr.57/2oig  privind  Codul  Administrativ,  Cu  modlficărlle   şj

completările ulterioare;

HOTAMTE:

AE=±    Se   aprobă   marcarea   unui   traseu   turistic   cultural de   interes   public   naţional   şi
intemaţional,  pe  raza  Municipiului  Sebeş,  aşa  cum  este  stabilit  în Anexa  nr.   1   a  prezentei,  parLe
integrantă din prezenta hotărâre.
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4±± Serviciul   Public   de   Administrare   a  Patrimoniului   Sebeş,   se   va  întreprinde  toate
demersurile  necesare  marcării  traseului  aprobat  la  articolul  1   la  prezentei,  inclusiv  indicatoarelor
necesare.

±i±±   Traseul  turistic cultural care  va traversa Municipiu]  Sebeş confom Anexei nr.  1  la
prezenta hotărâre va fi cuprins în strategia de dezvoltare a Municipiuluî Sebeş.

Ar±±Serviciul    Public    de    Administrare    a    Patrimoniului    Sebeş    si    celelalte    servicii
subordonate primarului municipiului Sebeş, vor duce  la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

A±=ş:  Prezenta  hotărâre  poate   fi  atacată  de   persoanele  îndreptăţite,   în  termenul   si   în
condiţiile  prevăzute  de  Legea  nr.554/2004,  privind  contenciosul  administrativ,  cu  modificările  si
completările ulterioare.

Ţ:.ez.eTtŢ !o:ărâr.e va f i af iiş_ată , se va i)ubiica pe site-ui primăriei si în monitorui of iniaial municiplului Sebeş şi se comunică -.
-Instituţiei Prefectului Judeţului Alba

-Primarului Municipiului  Sebeş;
-Centrul Cultural  Lucian Blaga,
-Muzeu]   Municipal „Ioan Raica"Sebeş;
-B.C.J.A.T.D.A,

-Arhitectului  Şef,
-  SPAP  Sebeş;

Sebeş  la 31.08.2021
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Anexa nr.  1  la H.C.L.nr.#

DESCRIEREA ŞI MARCAREA TRASEULUI CAMINO DE ROMANIA

în Municipiul Sebeş

DESCRIEREA:

Traseul   de   turism   cultural   Ca"z.#o   cJe   Romdnz.c}   străbate   municipiul   Sebeş   dinspre

localitatea Petreşti în direcţia localităţii Pianu de Jos. El umăreşte umătoarele elemente de reper

din  cuprinsul  municipiului:  str.  Gladiolelor,  str.  Dorin  Pavel  (DN  67C),  str.  Traian  (Esl),  str.

Bistrei,  Bulevardul  Lucian  Blaga,  Piaţa  Primariei,  str.  24  Ianuarie,  Piaţa  Libertăţii,  Bulevardul

Lucian Blaga, str. Valea Frumoasei, str. Mircea Cel Mare şi str. Ion Creangă.

MARCAREA TRASEULUI :

Marcarea traseului Camino de România,se realizează confomi prevederilor Manualului de

semnalizare  unifomizat  pentru  întreaga  reţea  Camino  de  Santiago  din  Uniunea  Europeană,

emitent Guvemul regional Galicia -Spania.

Tipuri  de marcaje utilizate:

-indicator de direcţie dublu -scoica şi săgeata galbenă, prezentată in anexa nr.   2.3.a

-  panou,  la  intrarea în  municipiu,  cu  valenţe turistice,  cuprinzând prin  pictograme  obiective  de

interes   pentru  pelerini/turişti.   Panoul  va  cuprinde  un  plan  al   oraşului,  cu   reţeaua  de   străzi,

schematizată,  plan pe care va fi trecut cu  linie galbenă întreruptă traseul  ce-l vor uma pelerinii,

panou prezentat anexa 2.5.a

-panou dedicat Camino de România, amplasat în zona centrală a municipiului, având două părţi,

faţă-verso;  pe  faţă,  din  direcţia  de  deplasare  a  pelerinilor  va  fi  amplasat  textul  bilingv  dedicat

municipiului  Sebeş,  reper însemnat al  drumului;  pe  verso  vor fi  prezentate  (bilingv)  informaţiile

necesare,  de  larg  interes,  referitoare  la  Camino  de  Santiago/Drumul  Sfântului  lacob  privit  ca

ltinerar  Cultural  European.  Panoul  va  fi  astfel  amplasat  încât  să  fie  vizibil  şi  să  se  încadreze

amonios în peisajul urban, panou prezentat in anexa 2.5.a



Amplasarea indicatoarelor şi marcarea traseului de pelerinaj  CAMrNO DE ROMÂNIA -

Municipiul  Sebeş  se realizează pe  partea  stângă  a  arterelor  de  circulaţie,  în  direcţia  de  mers  a

pelerinilor, respectiv dinspre localitatea Petreşti spre localitatea Pianu de Jos.

Marca.reatia;seulu.iCaminodeRomânia-MunicipiulSebeş

Nr. Locaţie / punct de amplasare indicator Tip de indicator /panou1..
crt.1 / DanouLaintrare in mun. Sebeş  str  Gladiolelor

I
2 Intersecţie str. Gladiolelor cu str.Dorin Pavel

indicator de directie dublu1panouinfoimativ cuobiectiveleturistice

34 Str, DorIntersecin Paveliestr.Dorin Pavel cu str  Traian 1  indicator de directie dublu
1  indicator de directie dublu

5 Intersecţie str. Traian cu str. Bistreilntersectiestr.BistreicuB-dulLucian  BlagaIntersectieB-dulLucianBlagacuPiaţaPrimariei
1  indicator de directie dublu

6
1  indicator de directie dublul.d.dd'7

89 Piaţa PrimarieiI
in  icator   e    irectiedubluIpanouinfomativdedicatCaminodeRomania

ntersecIntersec ie  Pia     Primariei cu str, 24 lanuarieţiestr.24IanuariecuPiataLibertăt..
lind1. icator de directie dublu

10

11

ulIntersectiepiaaLibertăţiicuB-d.ulLuc.81 indicator de directie dublu

121314
Ian      a8aIntersecţieB-dulLucianBlagacustr.ValeaFrumoaseiSV 1  indicator de directie dublu1indicatordedirectiedublu

tr.   alea FrumoaseiIntersectiestr.Valea Frumoasei cu str. GateruluiIntersectiestr.GateruiuicriiaTnCreangăIeiredinmun.Sebeş,str.Ioncreangă          1
1  indicator de directie dublu
1  indjcator de directie dublu

15

16
1  indicatordedirectiedublu        11indicatordedirectiedublu1

LISTĂELEMENTEDEMARCARE-MUNICIPIULSEBEŞ:

•      1   buc.   panou   infomativ  dedicat  Camino  de  Romania,  ce  va  fi   amp]asat  în   centrul
muncipiului

•      1  buQ  panou  cu  obiectivele  de  interes  turistic,  cultural,  religios  ş.a.,  având  şi  o  schiţă/un

plan schematic al oraşului cu reţeaua de străzi şi punctat traseul de urmat
•      14 buc.  indicatorde directie dublu.
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Anexa 2.5.a
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