
 

                                 HOTĂRÂRE 
privind adresarea unei solicitări către administratorului drumului DN 68
pentru luarea măsurilor necesare în vederea asigurării traficului pietonal

în zona podului  situat pe DN 68 km 6+457 din localitatea Iaz

Consiliul Local al comunei Obreja, județul Caraș-Severin, întrunit în ședința ordinară din data
de 25.06.2021;
Văzând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind adresarea unei solicitări către
administratorului drumului DN 68 pentru luarea măsurilor necesare în vederea asigurării traficului
pietonal în zona podului  situat pe DN 68 km 6+457 din localitatea Iaz;
Văzând  raportul  compartimentului  de  specialitate  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului la acest proiect de hotărâre;
Văzând  avizul  Comisiei  pentru  activități  economico-financiare,  agricultură,amenajarea
teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism din cadrul Consiliului Local Obreja;
Având în vedere prevederile art. 5 din OUG 195/2002 privind Circulația pe drumurile publice,
republicată, cu completările și modificările ulterioare;
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”d”, alin.  (7), lit. ”m”, art. 139, alin. (1) și art. 196 din OUG
57/2019 privind Codul administrativ

     HOTĂRĂȘTE:

Art. 1   Se hotărăște transmiterea unei solicitări către administratorului drumului DN 68
pentru luarea de urgență a măsurilor necesare în vederea asigurării traficului pietonal în
zona podului  situat pe DN 68 km 6+457 din localitatea Iaz.
Art.  2 Primarul  comunei  Obreja  este  mandatat  să  facă demersurile  necesare pe lângă
administratorul drumului DN 68 în vederea asigurării traficului pietonal în zona podului
situat pe DN 68 km 6+457 din localitatea Iaz.
Art.  3  Prezenta  hotărâre intră  în  vigoare și  se  comunică  potrivit  art196 și  197 din OUG
57/2019 privind Codul Administrativ: 

- Instituției Prefectului județului Caraș-Severin;
- Primarului comunei Obreja;
- SIRD Caransebeș;
- Cetățenilor comunei Obreja prin afișare la sediul și pe site-ul Primăriei Obreja.
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