CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 233
Din 21 decembrie 2017
Privind aprobarea STUDIULUI DE TRAFIC, aferent ariei de studiu și
intervențiilor proiectului „Realizarea de piste pentru biciclete, spații pietonale
și piațete în orașul Ștei”.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate i expunerea de motive, înregistrate la nr.
5120/2017 întocmit de dl. Vieriu Constantin Cristian, inspector protec ie civilă în cadrul
Primăriei oraşului Ştei, prin care, solicită aprobarea STUDIULUI DE TRAFIC, aferent ariei
de studiu i interven iilor proiectului „Realizarea de piste pentru biciclete, spa ii pietonale
i pia ete în ora ul tei”.
inând cont de: a) art. 120 i art. 121 alin. (1) i (2) din Constitu ia României,
republicată;
b)
art. 8 i 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c)
art. 7 alin. (2) i art. 1166 i următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conven ii;
d)
art. 20 i 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e)
art. 431 alin. (4) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul,
cu modificările i completările ulterioare;
f)
sec iunea a 4-a din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul i de
elaborare i actualizare a documenta iilor de urbanism;
g)
Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările i completările
ulterioare;
inând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările i
completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) i d), alin. (4) lit. e) i alin. (6) lit. a)
punctul 11, ale art. 45 alin. (1) i celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administra iei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările i completările ulterioare,
Consiliul Local al oraşului Ştei,

HOTĂRĂŞTE
Art.1- Se aprobă STUDIUL DE TRAFIC, aferent ariei de studiu
i
interven iilor proiectului „Realizarea de piste pentru biciclete, spa ii pietonale i
pia ete în ora ul tei”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
oraşului Ştei, jud.Bihor şi Compartimentul Programe Strategii şi Finanţări;
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Serviciul UAT din cadrul Primăriei Ştei;
- Compartimentul Programe Strategii şi Finanţări ;
- Se va aduce la cuno tin ă publica prin afi aj;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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