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                                                                PROIECT DE HOTĂRÂRE            

                                                                     NR. 1345/21.06.2019 

              privind stabilirea  faptelor săvârşite de instituţiile publice, agenţii economici, alte persoane juridice,  

                precum şi de cetăţeni, care constituie contravenţii în domeniul bunei gospodăriri a localităţilor ,  

                                                            şi sancţiunile ce se vor aplica pentru acestea  

                                  Viceprimarul comunei Rus,  

     Având în vedere : 
-Expunerea de motive nr.1344/21.06.2019 a primarului comunei Rus; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Rus; 

- raportul privind stabilirea  faptelor săvârşite de instituţiile publice, agenţii economici, alte persoane juridice, precum 
şi de cetăţeni, care constituie contravenţii în domeniul bunei gospodăriri a localităţilor, şi sancţiunile ce se vor aplica 

pentru acestea, întocmit de secretarul comunei; 

- prevederile art.9,10 și 24 din  O.G. .nr.21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale ( aprobată cu 

modificări prin  Legea nr.515/2002 ), cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu  prevederile  
O.G.nr.2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.36, alin.(2) , lit. (d) și  alin.(6) din Legea nr.215/2001,privind administrația  publică locală , 

republicată ,cu modificările şi completările ulterioare. 
     În temeiul art.45 alin. (1) ,din Legea nr.215/2001,privind administratia publică locală , republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.                                         

                                                                         PROPUN : 
              Art.1. Se stabilesc faptele săvârşite de instituţiile publice, agenţii economici, alte persoane juridice, precum 

şi de cetăţeni, care constituie contravenţii în domeniul bunei gospodăriri a localităţilor , şi sancţiunile ce se vor 

aplica pentru acestea , conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către primar sau de către viceprimar ( 

în baza dispoziției de delegare a atribuțiilor), conform prevederilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  
Art.3. Permanent se va urmări realizarea obligațiilor prevăzute de art. 9 și 10 din O.G.nr.21/2002, constituind 

în acest scop acţiuni de control ce se vor efectua de colective proprii, formate din primar/viceprimar , însoțiți de 

personal din Compartimentul administrativ.  

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi viceprimarul 
comunei, instituţiile publice, agenţii economici şi cetăţenii comunei. 

Art.5. Dispoziţiile acestei hotărâri cu caracter normativ , prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţiile 

, intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării,  punerea în aplicare se face şi cu respectarea condiţiilor 
prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. 

                             Art. 6.  Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Sălaj,  Sectia Contencios Administrativ , în 

termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare.        
                     Art.7.Prezenta hotărâre se comunică , prin grija secretarului comunei către : 

                                     -Instituția Prefectului –Județul Sălaj; 

                                     -Primarul și viceprimarul comunei , Dosar de Ședință CL și Dosar Hotărâri 2019; 
                                     -Se aduce la cunostiunță publică prin afișare și postare pe site: www.comunarus.ro  ; 

 

 
INIȚIATOR ,                                                                                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

VICEPRIMAR,                                                                                               SECRETARUL COMUNEI , 

UNGUR IOSIF                                                                                                    BORA IOAN-MARIAN 

http://www.comunarus.ro/
http://www.comunarus.ro/

	Viceprimarul comunei Rus,

