
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LELICENI
CONSILIUL LOCAL LELICENI

HOTĂRÂREA nr.  29/2021
privind stabilirea, constatarea i sanctionarea unor contraventii săvâr ite pe raza administrativș ș

teritoriale a comunei Leliceni, jude ul Harghitaț

Consiliul local al comunei Leliceni,  întrunit în şedinţa ordinară  la data de 26 mai 2021,
convocată prin Dispoziţia primarului nr.80/2021;

Analizând referatul de aprobare a primarului nr.   40/2021, precum şi raportul de specialitate
al  secretarului  general  al  comunei  nr.   1445/2021  privind  aprobarea  măsurilor  necesare  pentru
interzicerea abandonării, aruncării sau gestionarii necontrolate a deşeurilor;

Având  avizul  favorabil  al  Comisiei  pentru  activită i  economico-financiare,  juridică  i  deț ș
disciplină,  respectiv al Comisiei   pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţiei
mediului şi turism;

Fiind  îndeplinite  condiţiile  de  publicitate  impuse  de  art.7  din  Legii  nr.53/2003  privind
transparen a decizională în administra ia publică, cu modificările i completările ulterioare conformț ț ș
căruia anunţul public de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de hotărâre a fost afişat la data de
22 aprilie 2021, conform proces verbal de afi are nr.  1247/2021;ș

În conformitate cu prevederile:
 art.30 alin.(7) din Legea.101/2006 privind serviciile publice de salubrizare a localitătiilor, cu

modificările si completările ulterioare
 art. 59, alin. 2 din Legea 211/2011, privind regimul deşeurilor, cu modificările si completările

ulterioare
 art. 1, art. 2, alin. (2), alin. (3), art. 4, alin. (1), art. 8, alin. (2), lit. d), alin. (3), alin. (4) din

O.G.  nr.  2/2001  privind  regimul  juridic  al  contraventiilor,cu  modificarile  si  completarile
ulterioare
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c” respectiv alin (1) „b” art. 196 din Ordonan a de Urgen ă nr.ț ț

57/2019 privind Codul administrativ cu modificările i completările ulterioareș

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 – Se aprobă stabilirea, constatarea i sanc ionarea unor contraven ii săvâr ite pe raza comuneiș ț ț ș
Leliceni, conform Regulamentului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2.  –  Constatarea  contraven iilor  i  aplicarea  amenzilor  se  va face  de către  primarul  comuneiț ș
Leliceni, viceprimarul comunei Leliceni sau de altă  persoană împuternicită de primar.
Art.3.  – Se aprobă modelul  procesului verbal de constatare  conform anexei nr.2,  care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
  Art.4. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei Leliceni şi
se comunică: Instituţia Prefectului – Judeţul Harghita i Primarul comunei Leliceni.ș
  
  Preşedinte de şedinţă,                                                                          Contrasemnează, 
          Consilier,                          Secretar general UAT,
       Nagy Gábor                                                                                      Molnár Szidonia
                                                                                                                 

HCL Nr.29 
Adoptată în şedinţa din data de 26 mai 2021



Cu un număr de 10 voturi „ pentru”  din numărul total de 11 consilieri în funcţie
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