JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN
Nr…………………….

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 109/2010 privind stabilirea şi sancţionarea unor
contravenţii în domeniul gospodăririi municipiului Vulcan
Prin H.C.L. nr. 109/2010 s-au stabilit şi s-a dispus sancţionarea unor contravenţii în domeniul
gospodăririi municipiului Vulcan.
Ordonanţă Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale stabileşte
obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice,
agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui
climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora.
Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, buna gospodărire a
acestora 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.
Consiliile locale şi primarii răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea, coordonarea şi
controlul întregii activităţi de gospodărire şi înfrumuseţare a localităţilor, de păstrarea ordinii şi
curăţeniei în oraşe.
Detalierea obligaţiilor şi responsabilităţilor concrete care revin instituţiilor publice, agenţilor
economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor, potrivit prevederilor prezentei
ordonanţe, se face prin hotărâri ale consiliului local, la propunerea primarului.
Nerespectarea sau neîndeplinirea obligaţiilor şi a responsabilităţilor stabilite astfel, atrage
răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate şi se
sancţionează potrivit hotărârii consiliului local.
Consiliile locale au obligaţia stabilirii, prin hotărâri adoptate în condiţiile legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, faptele săvârşite de instituţiile publice, agenţii economici, alte persoane juridice,
precum şi de cetăţeni, care constituie contravenţii în domeniul bunei gospodăriri a localităţilor urbane
şi rurale, şi sancţiunile ce se pot aplica pentru acestea.
Avand în vedere noile prevederi legale consider că se impune stabilirea și corelarea la noile
plafoane ale amenzilor și sancționarea unor contravenții în domeniul gospodaririi municipiului Vulcan.
Așadar propun creșterea cuantumului amenziilor, în sensul că din Anexă, Capitolul I , lit. B ,
pct. 1 și pct. 2 vor avea următorul conținut:
,,B. Sancţiuni:
1. Se sancţionează cu avertisment scris sau amendă de la 200 la 300 lei, nerespectarea de către
persoanele fizice a dispoziţiilor prevăzute la Capitolul I. lit.A. punctele:5,6,11,12,13,14;
2. Se sancţionează cu avertisment scris sau amendă de la 300 la 500 lei, nerespectarea de către
persoanele fizice şi cu amendă de la 500 la 1000 lei, nerespectarea de către persoanele juridice a
dispoziţiilor
prevăzute
la
Capitolul
I.
lit.A.
punctele
de
la
1,2,3,4,7,8,9,10,11,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 27,28,29, 30 şi 31. ’’
Având în vedere cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de
hotărâre în forma prezentată.
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