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HOTARAREA NR. 22/2020 

privind aprobarea instalarii unor mijloace de semnalizare rutiera  

pe drumurile comunale si strazile de pe raza UAT comuna Santamaria-Orlea 

 

 Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta extraordinara 

din data de 05.03.2020, 

Analizand Proiectul de hotarare nr. 22/2020 si Raportul primarului comunei Santamaria-Orlea nr. 

22/03.03.2020 din care reiese necesitatea si oprtunitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea instalarii 

unor mijloace de semnalizare rutiera pe drumurile comunale si strazile de pe raza UAT comuna   

Santamaria-Orlea  

Avand in vedere raportul nr. 22/03.03.2020 al al Compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului propriu al Primarului comunei Santamaria-Orlea; 

Luand in considerara ca avizul comisiei de specialitate nu exista, conform art. 136, pct.10 din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

Luand in considereare Avizul de principiu nr. 89.382/SR/27.02.2029, emis de catre IPJ Hunedoara, 

Serviciul Rutier, inregistrat sub nr. 934/27.02.2020; 

Tinand cont de prevederile art. 5 alin.1si 7si art.30 alin.4 din OUG nr. 951/2002 privind circulatia pe 

drumurile publice ; 

In temeiul prevederilor art. 123, art.129, alin.(1), alin.2, lit.c, alin.5, lit.d, art. 139, alin 1 lit.a 

coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(4), art. 243 alin. (1) lit. 

a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aproba instalarea unor mijloace de semnalizare rutiera pe drumurile comunale si strazile 

de pe raza UAT comuna Santamaria-Orlea, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2. Cu ducerea la indeplinire aprezentei se incredinteaza primarul comunei prin aparatul de 

specialitate. 

Art.3 Prezenta hotarare poate fi atacata conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 

nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

        Art.4 Prezenta se comunica: 

- Primarului comunei Santamaria-Orlea, 

- Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara, 

- IPJ Hunedoara, Serviciul Rutie 

- Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului si administrarea patrimoniului; 

- se aduce la cunostinta publica prin afisare si publicare pe site-ul primariei. 

 

Santamaria-Orlea,  la 05 martie 2020 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                              COMTRASEMNEAZA, 

                     NALATAN ILIE ALIN                                         SECRETAR GENERAL,             

                                                                                             BULTEAN VASILE ALINEL 

 

 

 

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea simpla (7 consilieri). Adoptata prin vot deschis. 

Total consilieri în funcţie: 13 

Consilieri prezenţi: 13 

Pentru: 13 

Impotrivă: 0 

Abţineri: 0 
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