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    HOTARAREA nr. 50 

21.07.2022 
Privitor la “Planul Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru perioada 2021- 2027, 

   Consiliul Local al orasului Rupea judeţul Brasov, întrunit în şedinţa ordinară in data de 

21.07.2022 

Avand In vedere: 

 Referatul de aprobare al Primarului orasului Rupea 

  Raportul de specialitate al Secretaruului General al orasului Rupea 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completările și 

modificările ulterioare; 

  Ordinul nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 

a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și de elaborare și 

actualizare a documentațiilor de urbanism;  

 Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;  

 Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;  

 Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice 

aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și 

de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006  

 Legea nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 

2019 privind Codul Administrativ al României; În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art. 

139, alin (1) și alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind 

Codul Administrativ al României, 

 H O T Ă R Â S T E :             
   

             Art.1-Se aprobă “Planul Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru perioada 2021- 

2027, al orașului Rupea, conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    

 

 Art.2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orasului 

Rupea,  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                   CONTRASEMNEAZA    

Micu Gheorghe                                                         Secretar General U.A.T.  

                jr. Ioana Madalina Roman     

 
CVORUM:    DIFUZARE: 
 

Nr. 

consileri 

Prez

. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  

1 ex. Dosar sedinta 
1 ex. Mapa primar 

1 ex. Afisare. 

P Î A 

15- un loc 

vacant  

9 5 9 - - 
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