ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI FRUMUSANI

HOTARARE
privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a comunei
Frumușani
Consiliul local al comunei Frumușani,
Raportul compartimentului de specialitate nr. 18/02.02.2017, aprobat de Primarul Comunei
Frumușani;
Proiectul de hotarare nr.20/02.02.2017 initiat de Dl. Duta Paul, Primar al Comunei Frumușani;
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frumusani inregistrat
sub nr.122/29.05.2017;
În temeiul prevederilor art. 30 alin. (3), (5), (6) si (7) din Legea nr. 101/2006 privind serviciile
publice de salubritate a localităţilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,
Prevederile art. 24 din Ordonanţa Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Dispozitiile art. 2, alin. (2) şi ale art. 8, alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
Prevederile art.5 alin.1 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată (4);
Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului;
Legea nr. 205 / 2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
Dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c) și d), ale alin. (6), lit. a), pct. 7, ale alin. (9) si art.117 lit.a) din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare
In temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit. b) din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE :
CAPITOLUL I
Întreţinerea şi repararea străzilor, drumurilor, podurilor, podeţelor şi trotuarelor, modernizarea
drumurilor existente, reglementarea circulaţiei.
Art.1 . - Pentru reglementarea desfăşurării traficului rutier şi pietonal, întreţinerea şi exploatarea căilor
publice, următoarele fapte constituie contravenţii :
a)
executarea de lucrări sau săpături pe domeniul public şi privat al comunei Frumușani, fără
aprobările legale şi neasigurarea împrejmuirilor de protecţie şi iluminare pe timp de noapte,
nesemnalizarea cu panouri de avertizare a zonelor unde se execută lucrările;
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b)
nerefacerea în starea iniţială a zonelor unde au avut loc lucrări, neevacuarea resturilor şi
gunoaielor rezultate în urma lucrărilor efectuate, precum şi depozitarea acestora în alte locuri decât cele
stabilite prin aprobarea acordată;
c)
depozitarea pe străzi, trotuare, în parcări, parcuri, pe zone verzi, terenuri virane sau pieţe a
materialelor de orice fel sau utilaje, ambalaje şi altele, fără aprobarea serviciilor publice ale Consiliului
local şi fără plata taxelor stabilite potrivit legii;
d)
deranjarea activităţilor de întreţinere şi reparaţii a străzilor, călcarea marcajelor proaspăt
efectuate în condiţiile în care sunt asigurate semnalizările de avertizare corespunzătoare;
e)
accesul, staţionarea, parcarea şi circulaţia vehiculelor de orice fel pe zone verzi sau pe terenuri cu
destinaţia de zone verzi, precum şi spălarea vehiculelor pe străzi, în locurile publice, pe malul apelor
curgătoare, cu excepţia locurilor special amenajate în acest scop;
f)
circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor cu gabarit depăşit fără autorizaţie specială în
acest sens şi fără luarea măsurilor de protecţie şi securitate;
g)
degradarea sau distrugerea indicatoarelor de circulaţie, a parapeţilor la poduri sau de protecţie a
pietonilor.
Art.2. - Contravenţiile prevăzute la art. 1, lit. „d” şi „e”, se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 200
lei, pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 1000 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici, cu
sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice, iar contravenţiile prevăzute la lit.
„a”, „b”, „c”, „f”, „g”, se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 400 lei, pentru persoanele fizice şi de
la 800 lei la 1500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici, cu sau fără personalitate juridică,
precum şi pentru alte persoane juridice.
CAPITOLUL II
Igienizarea şi salubrizarea comunei, curăţirea străzilor, trotuarelor şi a celorlalte locuri publice,
colectarea, depozitarea şi transportul resturilor menajere şi stradale
Art.3.- În vederea creării unor condiţii de viaţă corespunzătoare pentru cetăţenii comunei Frumușani, a
menţinerii şi păstrării curăţeniei, săvârşirea următoarelor fapte constituie contravenţii:
a)
depozitarea sau aruncarea gunoiului menajer în alte locuri decât în pubele, recipienţi, containere
sau locuri special amenajate;
b)
murdărirea străzilor sau trotuarelor cu gunoi, moloz, resturi vegetale, noroi sau pământ de pe
roţile autovehiculelor sau prin pierderi de materiale din caroseriile acestora;
c)
neasigurarea condiţiilor de igienă prin operaţii de curăţenie, dezinsecţie şi deratizare a imobilelor
şi a spaţiilor pe care le deţin;
d)

colectarea neautorizată de deşeuri şi resturi menajere din pubele, containere sau recipienţi ;
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e)
neevacuarea gunoiului conform graficului stabilit de către persoanele fizice şi juridice, conform
prevederilor legale;
f)
scoaterea gunoaielor şi a apelor reziduale din localuri, magazine , puncte de lucru sau imobile pe
străzi, trotuare sau zone verzi , precum şi îndepărtarea gunoiului măturat de pe trotuare în rigole sau pe
carosabil ori depozitarea acestuia în alte locuri decât cele special destinate acestui scop ;
g)
deversarea apei din instalaţiile sanitare sau din fosele septice/canalizare pe străzi, trotuare sau
zone verzi în cazul intervenţiei la acestea;
h)
deversarea materialelor toxice, inflamabile sau explozive pe străzi, trotuare sau zone verzi, pe
malurile apelor curgătoare sau în alte locuri publice, precum şi efectuarea de lucrări de întreţinere sau
reparaţii la autovehicule în aceste locuri dacă prin aceasta se produc scurgeri de combustibili , ulei sau
alte lichide specifice ;
i)
neluarea măsurilor de către agenţii economici şi instituţiile publice care îşi desfăşoară activitatea
pe raza teritorial-administrativă a comunei Frumușani, de amplasare, la fiecare intrare dinspre stradă a
unui coş de gunoi şi pentru deţinerea de recipienţi compatibili cu sistemul de colectare a gunoiului;
j)
neîndeplinirea obligaţiei de curăţire şi măturare zilnică a trotuarelor, pergolelor şi a şanţurilor din
faţa imobilelor şi din jurul acestora, de curăţire a gheţii şi zăpezii de pe trotuare în perioada sezonului
rece;
k)
neparticiparea de către locatari la acţiuni de menţinerea curăţeniei şi întreţinerea zonelor verzi
din jurul locuintelor, acţiuni convocate de către Primar care concură la menţinerea ordinii şi curăţeniei
comunei;
l)
depozitarea sau aruncarea deşeurilor de orice fel pe malul apelor curgătoare, pe marginea
arterelor de circulaţie, pe terenuri virane, sau pe orice alte terenuri aparţinând domeniului public sau
privat al comunei Frumușani;
m)

hrănirea animalelor fără stăpân pe domeniul public sau privat al comunei Frumușani;

Art.4. (1) Contravenţiile prevăzute la art.3, lit. „d”, „h”, se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 200
lei, contravenţiile prevăzute la lit. „a”, „b”, „c”, „e”, „f”, „g”, „i”, „j” , „k”, „l”, se sancţionează cu
amendă de la 200 lei la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 1.500 lei pentru instituţiile
publice şi agenţii economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice,
iar contravenţiile prevăzute la litera m) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru
persoanele fizice şi de la 2.000 lei la 2.500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici, cu sau fără
personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice.
(2) Agentul constatator va stabili cantitatea de deşeuri depozitate în mod necorespunzător de
contravenient, făcând menţiunea corespunzătoare în cuprinsul procesului-verbal. Tariful de evaluare a
pagubei cauzate de deşeurile de orice fel va fi actualizat periodic in funcţie de tarifele practicate de
Serviciul de Salubrizare. Deşeurile rezultate ca urmare a săvârşirii contravenţiei vor fi ridicate,
transportate şi depozitate de către Serviciul de Salubrizare. la solicitarea şi pe cheltuiala autorităţii
locale.
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CAPITOLUL III
Amenajarea şi intreţinerea parcurilor, zonelor verzi, grădinilor publice, locurilor de joacă pentru
copii şi a mobilierului urban.
Art.5. - În vederea conservării parcurilor, zonelor verzi şi zonelor florale de pe raza teritorialadministrativă a comunei Frumușani, săvârşirea următoarelor fapte constituie contravenţii:
a)
însuşirea arborilor, puieţilor, lăstarilor doborâţi de fenomene naturale, tăiaţi sau scoşi din
rădăcini în urma unor aprobări legale, de alte persoane decât cele autorizate;
b)
distrugerea sau degradarea în orice mod sau prin orice mijloace a mobilierului urban aferent
zonelor verzi, răsturnarea coşurilor de gunoi sau schimbarea locurilor acestora, aşezarea cu picioarele pe
bănci;
c)
schimbarea destinaţiei zonelor verzi fără autorizaţie;
d)
lăsarea liberă a păsărilor şi animalelor în parcuri, pe zonele verzi sau în alte locuri interzise
acestora din comuna Frumușani;
e)
utilizarea zonelor verzi şi a parcurilor ca locuri de plajă;
f)
distrugerea zonelor verzi amenajate cu arbuşti inclusiv ruperea arbuştilor;
g)
practicarea jocurilor sportive sau distractive, în afara locurilor special amenajate;
h)
fixarea pe arborii de aliniament de afişe, anunţuri sau alte inscripţii;
i)
îngrădirea zonelor verzi şi utilizarea acestora în scop agricol sau pentru depozitarea de
materiale, resturi menajere, gunoaie;
j)
degradarea sau deteriorarea, murdărirea, practicarea de inscripţii sau însemne prin scrijelirea
monumentelor de orice fel;
k)
distrugerea gardurilor şi împrejmuirilor ornamentale;
Art.6. - (1) Contravenţiile prevăzute la art.5, lit. ”g” se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei,
iar contravenţiile prevăzute la lit. ”a”, “b”, “c”, „d”, “e”, „h”, „i”, “j”, „k” , se sancţionează cu amendă
de la 200 lei la 400 lei, pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 1.500 lei pentru instituţiile publice şi
agenţii economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice.
Contravenţiile prevăzute la lit.”f” se sanc ţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.
CAPITOLUL IV
Respectarea normelor privind executarea construcţiilor, întreţinerea şi administrarea clădirilor
de orice natură.
Art.7 - Săvârşirea următoarelor fapte, privind întreţinerea construcţiilor, a utilizării clădirilor şi a
spaţiilor cu altă destinaţie, constituie contravenţii:
a)
neîntreţinerea în stare corespunzătoare a clădirilor, tonetelor, boutique-rilor, chioşcurilor,
spaţiilor comerciale unde îşi desfăşoară activitatea cu titlu de folosinţă sau proprietate, prin asigurarea
spălării geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, vopsirea tocăriei şi a tâmplăriei de lemn,
aluminiu sau metal, înlocuirea părţilor de tâmplărie degradate;
b)
neluarea măsurilor de curăţire a faţadelor locuinţelor şi altor construcţii, tencuirea şi zugrăvirea
periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de Consiliul Local.
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c)

nedepozitarea în ordine a materialelor necesare lucrărilor, rezultate din demolări sau dezafectări;

d)
neexecutarea de îndată a curăţării căilor publice din jurul şantierelor de construcţii, cariere sau
balastiere murdărite cu pământ, moloz sau alte reziduuri de la aceste lucr ări sau a acelora pe care se
execută operaţiuni de încărcare sau descărcare de materiale sau produse care produc murdărirea
acestora;
e)
nefinalizarea construcţiilor începute pe baza autorizaţiilor eliberate de primar în condiţiile şi în
termenele stabilite de acestea;
f)
menţinerea în stare necorespunzătoare a împrejmuirilor imobilelor, a gardurilor, porţilor şi
neluarea măsurilor de conservare a construcţiilor;
g)
folosirea de improvizaţii (hârtii, cârpe, sau tablă) în locul geamurilor, neîntreţinerea curăţeniei în
balcoane, neaplicarea pe fiecare imobil, la loc vizibil, a tăbliţelor tipizate cu numărul de imobil;
h)
aplicarea de afişe, reclame sau anunţuri pe pereţii clădirilor, pe stâlpi de sus ţinere ai reţelei de
alimentare cu energie electrică, pe stâlpii semafoarelor sau în alte locuri decât locurile publice de afişaj
de pe raza teritorial-administrativă a comunei Frumușani;
i)
nedeclararea la timp şi exactă a numărului de persoane care locuiesc împreună în aceiaşi
locuinţă, în vederea stabilirii corecte a obligaţiilor ce se datorează prestatorilor de servicii comune;
j)
neamplasarea la punctele de lucru (şantierelor) a unor panouri care să indice :
Şantier în lucru
1.
2.
3.
4.

denumirea şi adresa obiectivului
beneficiarul investiţiei
proiectantul general
constructorul

5.
6.
7.
8.

numărul autorizaţiei de construire
termenul de execuţie a lucrărilor
data începerii construcţiei
data finalizării construcţiei.

k)
degradarea voluntară a acoperişurilor, a hidroizolaţiilor sau teraselor imobilelor prin montarea
antenelor sau amenajărilor de orice tip;
l)
neîntreţinerea corespunzătoare a împrejmuirilor şi organizărilor de şantier, precum şi a zonelor
din jurul acestora;
m)
amplasarea construcţiilor peste reţele tehnico-edilitare, fără acordul administratorului sau
proprietarului acestora.
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Art.8. - Contravenţiile prevăzute la art. 7 lit. “g” şi “h” se sancţionează cu amenda de la 100 la 300 lei,
iar contravenţiile prevăzute la literele “a” , “b” , “c” , “d” , “e” , “f” , “i” , “j” , “k” , “l” şi “m” se
sancţionează cu amendă de la 200 la 400 RON , pentru persoane fizice şi de la 800 la 1500 RON pentru
instituţiile publice şi agenţii economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane
juridice .

CAPITOLUL V
Protecţia mediului
Art.9 - Pentru protejarea mediului înconjurător, următoarele fapte constituie contravenţii:
a)
aruncarea sau depozitarea gunoaielor sau deşeurilor de orice fel în alte locuri decât cele spec ial
amenajate , aruncarea gunoiului menajer în pubelele de gunoi stradal sau în alte pubele decât cele
repartizate , precum şi aruncarea de deşeuri de lemn sau rezultate din construcţii (moloz , cărămizi ,
bolţari , etc.) la pubelele destinate pentru gunoi menajer ;
b)
aprinderea deşeurilor de orice fel în recipiente de colectare, în locuri publice sau în orice alte
locuri dacă se produce disconfort sau poluare, precum şi folosirea ca şi combustibil pentru încălzirea
locuinţelor a deşeurilor (textile, de piele, de materiale plastice, cauciuc, etc.) sau a resturilor de lemn
vopsite, lăcuite sau îmbibate cu lichide industriale specifice;
c)
depozitarea neorganizată a materialelor şi crearea unor focare de infecţie şi insalubritate în
incinta şantierelor;
d)
e)

arderea miriştilor, tufărişului şi vegetaţiei ierboase uscate;
defrişarea vegetaţiei lemnoase din afara fondului forestier situată pe pantă foarte mare;

f)
provocarea de poluare accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, funcţionării
instalaţiilor, echipamentelor tehnologice;
g)
provocarea de poluare prin evacuarea cu ştiinţă în apă, atmosferă sau pe sol a unor deşeuri sau
substanţe periculoase;
h)
spălarea în apele naturale a ambalajelor de pesticide şi de alte substanţe periculoase, precum şi a
utilajelor cu care s-au transportat;
i)

nesupravegherea şi neasigurarea depozitelor de deşeuri şi substanţe periculoase;

j)
nerespectarea interdicţiilor în legătură cu utilizarea pe terenurile agricole de pesticide sau
îngrăşăminte chimice.
k)
aruncarea de resturi solide (paie, coceni, crengi, materiale textile etc.) în alte locuri decât cele
special amenajate;
l)
aruncarea leşurilor animale în alte locuri decât cele special amenajate;
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m)
deversarea în canalele menajere şi pluviale a dejecţiilor provenite de la grajdurile şi coteţele
animalelor;
n)
neluarea măsurilor ce se cuvin pentru menţinerea şi întreţinerea curăţeniei în jurul imobilelor şi
pentru întreţinerea vegetaţiei aferente până la limita căilor publice de acces în zona respectivă , dacă
aceste fapte nu constituie contravenţii stabilite prin alte acte normative;
o)
aprinderea sau arderea oricăror produse sau materiale în scopul recuperării deşeurilor metalice
conţinute în acestea sau pentru distrugerea lor;
Art.10. - Contravenţiile prevăzute la art. 9 se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 200 lei, pentru
persoanele fizice şi de la 800 lei la 1500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici, cu sau fără
personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice.
CAPITOLUL VII
Întreţinerea şi repararea instalaţiilor de apă potabilă, canal
Art.11.- În vederea asigurării alimentării cu apă rece, săvârşirea următoarelor fapte constituie
contravenţii:
a)
branşarea sau racordarea unor instalaţii de apă sau canalizare în instalaţia unui abonat sau la
reţeaua publică fără acordul administratorului sau proprietarului reţelei;
b)
refuzul locatarilor de a permite organelor de control împuternicite legal de a verifica modul în
care sunt folosite instalaţiile sanitare aferente,: apă, canal,
c)
evacuarea în reţeaua de canalizare a unor substanţe şi deşeuri care produc colmatarea rapidă a
canalizării şi împiedică procesul de epurare al apelor uzate ;
d)
neprotejarea sau degradarea din culpă a căminelor de vizitare, la reţelele subterane de apă canal,
distrugerea capacelor de canalizare;
e)
deteriorarea aparatelor de măsură, control, manevre, precum şi a căminelor unde sunt amplasate
instalaţiile publice de distribuţie apa/canal;
f)
executarea, modificarea instalaţiilor de distributie de apă, fără aprobările legale, ca şi intervenţia
neautorizată în instalaţiile centralelor.
Art.12. - Contravenţiile prevăzute la art. 11 se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 400 lei, pentru
persoanele fizice şi de la 800 lei la 1500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici , cu sau fără
personalitate juridică , precum şi pentru alte persoane juridice.
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CAPITOLUL VI
Menţinerea ordinii şi liniştii publice
Art.13. - În vederea menţinerii şi asigurării liniştii şi ordinii publice, săvârşirea următoarelor fapte
constituie contravenţii:
a)
amplasarea pe domeniul public sau privat al comunei Frumușani de adăposturi pentru animale,
inclusiv pentru câini comunitari, altele decât cele aprobate de către autorităţile locale :
b)
adăpostirea animalelor, cu excepţia câinilor autorizaţi legal şi a pisicilor, în locuinte şi în condiţii
care contravin normelor igienico-sanitare sau care stânjenesc folosirea în condiţii normale a locuinţelor
de către vecinii;
c)
amplasarea adăposturilor pentru creşterea animalelor în gospodării la distanţe necorespunzătoare,
cât şi neevacuarea deşeurilor zootehnice provenite de la acestea astfel încât s ă producă disconfort ;
d)

circulaţia cu câinii pe raza comunei Frumușani fără lesă, botniţă şi carnet de sănătate;

e)
încălcarea de către persoanele fizice care circulă pe domeniul public cu câini sau alte animale, a
obligaţiei de curăţire a reziduurilor fecale sau furajere provenite de la animale ori în urma hrănirii
acestora
f)
neluarea măsurile de interzicere a accesului liber pe domeniul public a animalelor şi păsărilor
adăpostite în gospodăriile persoanelor fizice sau în incintele şi curţile persoanelor juridice, precum şi
amplasarea adăposturilor pentru acestea în locuri neîngrădite şi neîmprejmuite, cu acces direct pe
domeniul public .
Art.14. - Contravenţiile prevăzute la art. 13 se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei pentru
persoanele fizice şi de la 800 lei la 1.500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici, cu sau fără
personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice .
Art.15. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se face prin
proces verbal încheiat de primar sau de împuterniciţii acestuia, ofiţerii şi subofiţerii de poliţie, jandarmi.
Art.16. - Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi despăgubirii pe bază de tarif,
partea nemulţumită poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare sau de la data înmânării,
la Judecătoria Oltenița.
Plângerea însoţită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei se depune la
organul din care face parte agentul constatator acesta fiind obligat să o primească şi să înmâneze
depunătorului o dovadă în acest sens.Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată
Judecătoriei Oltenita.
Art.17 - Contravenientul poate achita în termen de el mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal sau, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute pentru
fapta săvârşită, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Plata amenzii se
face la casieria Primăriei comunei Frumușani .
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Art.18. - Dacă prin fapta săvârşită s-au cauzat prejudicii şi există tarif de evaluare a acestora, agentul
constatator care stabileşte sancţiunea, stabileşte şi despăgubirea pe bază de tarif, iar dacă nu există tarif
de evaluare a prejudiciului, partea vătămată îşi va putea valorifica pretenţiile potrivit legii civile.
Art.19. - Prezenta hotărâre se aplică pe raza comunei Frumușani respectiv inclusiv in satele
aparţinătoare.
Art.20. - Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare neexcluzând în nici un fel aplicare a celorlalte acte normative în
vigoare la această dată.
Art.21. - Secretarul Comunei Frumusani va aduce la cunostinta publica prezenta hotarare si o va
comunica autoritatilor stabilite prin dispozitiile legale.

Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare publica la sediul Primariei Comunei
Frumusani.
Hotararea a fost adoptata in prezenta a 13 consilieri din 13 consilieri alesi cu 13 voturi
pentru.

NR.29
ADOPTATA LA FRUMUSANI
ASTAZI 30.05.2017
PRESEDINTE DE SEDINTA
………………………
CONTRASEMNEAZA SECRETARUL
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS
………………………….

9

ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
COMUNA FRUMUŞANI,

INSTITUTIA PRIMARULUI COMUNEI FRUMUSANI
Str. Principala nr.70, Sat Frumusani, Comuna Frumusani
e-mail: primaria_frumusani@yahoo.com
Telefon / Fax : 0242.516.012

Nr. 18/02.02.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
Avand in vedere
-

Prevederile art. 30 alin. (3), (5), (6) si (7) din Legea nr. 101/2006 privind serviciile publice de
salubritate a localităţilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

-

Prevederile art. 24 din Ordonanţa Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ale

-

Dispozitiile art. 2, alin. (2) şi ale art. 8, alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

-

Prevederile art.5 alin.1 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată (4);

-

Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului;

-

Legea nr. 205 / 2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;

-

Dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c) și d), ale alin. (6), lit. a), pct. 7, ale alin. (9) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare

Toate persoanele care locuiesc intr-un comunitate isi asuma conditia de concetatean sau
concetateana, fapt care implica o serie de drepturi si de obligatii fata de restul populatiei. Ne referim la
obiceiuri si norme care ne permit o mai buna calitate a vietii bazata pe buna convietuire intre persoane si
pe o coeziune sociala.
Pentru instaurarea unui climat de bună convieţuire pe comunei Frumușani, prezentul act
normativ stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale,
instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru bună gospodărire a localităţii.
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Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul comunei Frumușani, bună gospodărire a
acestuia şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor
administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane
juridice, precum şi a cetăţenilor.
Astfel, din continutul dispozitiilor legale enumerate rezulta ca legiuitorul nu numai ca a conferit
consiliului local dreptul de a adopta hotarari ce au ca obiect stabilirea cadrului legal, dar totodata , a
apreciat ca exista si capacitatea de a organiza si reglementa nerespectarea normelor de conduita
cetateneasca, inclusiv prin stabilirea unor masuri punitive.
Pentru considerentele expuse, consider oportuna si justificata aprobarea unui proiect de hotarare
privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a comunei
Frumușani.
Administrator Public
CRISTACHE COSTEL NELU
_______________
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