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   PROIECT    

    HOTARARE   

Pentru aprobarea Regulamentului de vizitare a Catatii orasului Rupea  

 

              Consiliul Local al orasului Rupea judetul Brasov, intrunit in sedinta ordinara din data 

de 30.03.2020 

 

            Avand in vedere: 

Raportul de specialitate al Secretarului UAT  Rupea, din care rezulta necesitatea aprobarii 

unui Regulament propriu privind vizitarea cetatii  orasului Rupea 

Referatul de aprobare al primarului orasului Rupea si proiectul de hotarare initiate de 

primarul orasului,  

           Tinand cont de prevederile:. 

 Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 Articolul 84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 Dispozitiile art. 121 alin. 1 si alin. 2 din Constitutia Romaniei , republicata,  

 

In temeiul dispozitiilor art.129, alin.2, lit. d, coroborat cu alin.7 lit.b, art.136, art.139 

alin.3, lit. a si art.196 alin. 1 lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, 

 

HOTARASTE: 

 

           Art. 1 Se aproba Regulamentul  de  vizitare a monumentului istoric Cetatea 

Rupea conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  

 

 Art. 2 Cu indeplinirea prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza primarul 

orasului Rupea 

 

 Art. 3 Hotararea se comunica autoritatilor publice si persoanelor interesate si se 

publica prin grija secretarului general al orasului Rupea, judetul Brasov. 

 

 
 

                        PRIMAR                                    SECRETAR GENERAL UAT, 

 

               Ing. Opris Alexandru                                                    Jr. Ioana Mădălina Roman 
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         Raport de aprobare  

Pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare  

al Cresei orasului Rupea 

 

Tinand cont de prevederile:. 

 Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 Articolul 84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 Dispozitiile art. 121 alin. 1 si alin. 2 din Constitutia Romaniei , republicata,  

 

In temeiul dispozitiilor art.129, alin.2, lit. d, coroborat cu alin.7 lit.b, art.136, art.139 

alin.3, lit. a si art.196 alin. 1 lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, propun spre aprobare Regulamentul de organizare și funcționare  al 

Cresei  orasului Rupea, conform anexei  

Cresa este unitate de interes public local,specializat in servicii cu caracter social, 

medical,educational pentru cresterea,ingrijirea si educatia timpurie a copiilor cu varste 

cuprinse intre 1 an si 3 ani. 

     Cresa este unitate fara personalitate juridica subordonata Serviciului Public de Asistenta 

Sociala 

     Cresa, face parte atat din sistemul national de servicii sociale reglementat de Legea 

asistentie sociale nr. 292/2011 prin furnizarea de servicii de ingrijire si supraveghere cat si 

din sistemul de invatamant preuniversitar reglementat de Legea educatiei nationale nr 1/2011 

cu modificarile si completarile ulterioare prin furnizarea de servicii de educatie timpurie 

anteprescolara.   

    Misiunea cresei este de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de ingrijire, suraveghere si 

educatie timpurie copiilor de varsta anteprescolara si a dezvolta programe adecvate varstei 

,nevoilor,potentialului de dezvoltare si particularitatilor acestora  

 

     Primar,  

    Ec. Bardas Nicolae Liviu  


