
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRETENI

JUDETUL vAr,cna

HOTARAREA NR.24
Privind: amplasarea unor indicatoare de restrictionare tonaj si viteza pe
drumurile comunale si satesti din comuna creteni,Judetul valcla

in gedinl[
locali, din

consiliul local al comunei creteni, judeful v6lcea, ?ntrunit
ordinard, astdzi 13.0s.2021 la care participd un numdr de 20 consilieri
numirul total de 11 mandate validate.

Yindnd cd prin Hotararea rr.20 /13.05.2021 a Consiliului Local a fost ales
presedinte de sedinta d-l pentru perioada mai202l- iulie 2021;

Ludnd in dezbatere referatul de aprobare qi proiectul de hot6r6re ini{iat de
cdtre"'" primarul".""Comunei.".Creteni privind :amplasarea, "unor ,indicatoare si
restrictionare tomaj,viteza pe drumurile comunale si satesti din colnuna
Creteni, judetul Valcea", precum si raporful de specialitate al comfartimentului
din cadrul aparatului de specialitate at primarului.

Av6nd in vedere raportul de avizare al comisiei pent4l administratia pgblica
localajuridica,apararea ordinii si linistii publice,a drept*ilor:r"iui."ifor;

Ydzdnd raportul de avizare al legalitatii proiectului de hotdr6re intocmit clesecretarul general al localitdtii Creteni;
Tinand cont ca s-au respectat principiile transparentei in procesul cleelaborare a proiectelor actelor normative conform Legii 5212003 privind

transparenta decizionala in administratia publica.
In conformitate cu prevederile art.128 alin.llit.b din ouG nr.lg5l2002

privind circulatia pe drumurile publice.-'; 
I{'G ni.'T391'lT(i66 Hotiiarb pentru apicil}area Refri.ldmdiitulni de aplicare aordonantei de urgent a Guvernului ru'. tgstzooz privlnd circulatia fe drumlriiepublice;

Inbaza art 139, alin 1 si art 196 alin I lit.
Codul adrninistrativ, cu un numdr de l l voturi

a din OUG nr 5712019 privind
o'pentru", adoptd urmdtorul :

PROIEC'I'DE HOTANANN



. A.rt' I Se aproba amplasarea unor indicatoare rutiere de restrictionare tonajsi""viterry -pstoate'"drumurile' comunale si sate$i" -tfirr'eornurra.Creterri,Judetul
Valcea;
4rt.2 Se vor amplasa indicatoare cu restri ctie 7 t si 30 km /h pe toate drumurile

comunale si satesti din comuna creteni,Judetul valcea.
Art' 2 - Prezenta hotdrdre se comunicd prin intermediul secretarului general

al comunei creteni, in termenul prevdzut de lege, primarului colunei,
Instituliei Prefectului-judeful V6lcea- ;i se aduce tu- 

",rrroqtinla fublic6 prin
publicare pe site-ul primdriei. . 
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Contrasemneaza
Secretar general

Stuparu Nicolae Alexandru
t
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