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HOTĂRÂREA NR. 57/2020 

privind aprobarea participării Orașului Copşa Mică la realizarea proiectului 

Via Transilvanica (Calea Transilvaniei) 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa extraordinara din data de 11 

septembrie 2020, 

 Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Copşa Mică nr. 5319/2020 şi raportul 

nr. 5429/2020 întocmit de Compartimentul cultură, sport, divertisment, învăţământ, 

 Văzând avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, 

În conformitate cu prevederile art. 20 şi 23 din O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările şi completările ulterioare, art. 129 

alin. (14)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă participarea Orașului Copşa Mică la realizarea proiectului Via 

Transilvanica (Calea Transilvaniei). 

(2) Orașul Copşa Mică va sprijini, va promova și va contribui la sustenabilitatea pe termen lung a 

proiectului, conform prevederilor legale, inclusiv prin prevederea anual în buget de sume pentru 

realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei), pe baza detaliilor proiectului elaborat 

de către Asociația Tășuleasa Social. 

 Art. 2. (1) Se aprobă înființarea traseului tematic pe raza orașului Copşa Mică  conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, parte a traseului ce se va înființa la nivelul 

Județului Sibiu și care va include 12 UAT-uri, respectiv:  Laslea, Biertan, Ațel, Moşna, Brateiu, 

Mediaş, Bazna, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever, Şeica Mică, Micăsasa.  

(2) Traseul prevăzut în anexă va fi cuprins în Strategia de dezvoltare a oraşului Copşa Mică. 

  Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului 

Copşa Mică. 

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 11 septembrie 2020. 

 

 

 

     Preşedinte de şedinţă Contrasemnează 

     Mărgineanu Marcela       Secretar general 

 Şerban Dorin 
 

 

Difuzat: 

1 ex. primar 

1 ex. Inst. Prefectului 

1 ex. AJFP Sibiu 

1 ex. Trezoreria Medias 

1 ex. Serv. Buget 

1 ex. dosar şedinţă 

Red. S.D/S.S. dact. S.D. 

 


