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  HOTARAREA nr. 67 

Din 26.05.2021 

Privind aprobare  Proiect  cu titlul Semnalizare Rutiera pe strada Sergent Boieriu 

Nicolae , o parte din strada Cetatii si Str. 15 Noiembrie , intocmit de SC DAMAR 

PROIECT SRL Brasov 

 

 Consiliul Local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica, ordinara , la data de 

26.05.2021  

Luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul orasului Rupea în calitatea sa 

de inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, avand in vedere 

necesitatea degngestionarii traficului pe strazile Sergent Boieriu Nicolae , o parte din strada 

Cetatii si Str. 15 Noiembrie  

b) raportul de Specialitate al compartimentului Urbanism  , prin care se motivează, 

în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului,  

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

 -art. 129 alin. (2) lit. b) și d)  si alin (7) lid d) din Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

în temeiul prevederilor art. 139  alin. (1) și celor ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul 

administrativ , cu modificările și completările ulterioare, 

 

    HOTĂRĂȘTE : 
 

Art. 1. - Se aprobă Proiectul  cu titlul Semnalizare Rutiera pe strada Sergent Boieriu Nicolae 

, o parte din strada Cetatii si Str. 15 Noiembrie , intocmit de SC DAMAR PROIECT SRL 

Brasov , care face parte integranta din prezenta hotarare  

 

Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul orașului 

Rupea 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNEAZA    

Prof. Dorin Ioan  Baba                                                               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   13 2 13 - - 
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