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HOTARARE NR.18
DIN 26.03.2018
Privind”aprobarea normelor referitoare la îmbunătățirea activităților de gospodărire, întreținere,
înfrumusețare, salubrizare,precum și stabilirea faptelor ce constituie contravenții ,comuna Cleja, județul
Bacău”
Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacau întrunit în data de 26.03.2018 in sedinta ordinară,potrivit art.39
alin(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală ,republicată ,cu modificarile si completările
ulterioare
Avand in vedere:
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu
nr.418/17.01.2018/anexa aferenta, aprobate de către ordonatorul de credite;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.474/22.01.2018 prin care se arată
necesitatea oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotărâri Privind”aprobarea normelor referitoare la
îmbunătățirea activităților de gospodărire ,întreținere,înfrumusețare, salubrizare ,precum și stabilirea faptelor ce
constituie contravenții ,comuna Cleja, județul Bacău”
Prevederile:art.35,57, art.121 alin(1) si alin.(2), din Constitutie,art 7 (13) din Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională,cu modificările si completările ulterioare,art.20 si art.21 lit.”a”,lit.”i” și lit.’’m” din
Legea cadru a descentralizarii nr.195/2006,modificată şi completată art.3 şi art.4 din Carta europeană a
autonomiei locale ,adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1958,ratificată prin Legea 199/1997,art.7 alin(2) din
Codul Civil,cu modificările și completările ulterioare, art 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională,modificată
și
completată,art.8,art.8,art.10,art.12
din
O.G
,privind
salubrizarea
localităților,modificată și completată,art.96 din O.U.G nr. 195/2005,privind protecția mediului,art.87pct.4,18,59
din Legea apelor nr. 107/1996,cu modificările și completările ulterioare,Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții,modificată și completată,Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și
administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților ,O.G nr.2/2001,privind regimul juridic al
contravențiilor,modificată și completată,art.23, art.36 alin. (1),alin(2) lit. „b”,alin(4)lit.”e”,alin(6) lit.”a”punctul
9 și 14 ,art.61,art.63 alin(4) lit”a’’,art.128 alin(2) din Legea nr.215/2001,privind administratia publică
locală ,republicată în anul 2007,cu modificările şi completările ulterioare şi raportul favorabil al comisiei de
specialitate a Consiliului Local al comunei Cleja,judetul Bacau,nr 1952,1953,1954 din 26.03.2018;
În baza art.45 alin.(2) lit.”a” ,art 48 alin(2),art.115 alin(1) lit.b) din Legea nr.215/2001,privind administratia
publică locală ,republicată în anul 2007,cu modificările şi completările ulterioare.

HOTARAȘTE:

Art.1Se aprobă normelor referitoare la îmbunătățirea activităților de gospodărire ,întreținere,înfrumusețare,
salubrizare ,precum și stabilirea faptelor ce constituie contravenții ,comuna Cleja, județul Bacău”Anexa la

prezenta hotărâre ,parte intergrantă din aceasta.
Art.2Se împuterniceste Primarul Comunei Cleja , să ia toate masurile legale si necesare în numele si pentru
Consiliul Local al Comunei Cleja,pentru îndeplinirea procedurilor în funcție de situația de fapt și prevederile
legale în speță .
Art.3. Primarul şi personalul aferent compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,conform prevederilor legale,care reglementeaza acest aspect.
Art.4 Orice alte prevederi ,care nu sunt cuprinse în prezenta hotarare/anexa aferentă se vor prelua/completa
din actele normative /administrative,care reglementează domeniul de activitate existente in acest sens.
Art.5 Împotriva prezentei hotarari se poate face contestatie de cei interesați in conditiile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.
Art.6. Prezenta hotarare se va comunica Instituției Prefectului-judetul Bacău primarului comunei Cleja,judetul
Bacau ,Biroului financiar contabil,…,compartimentului mediu , urbanism,administrarea domeniului public și
privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului si va fi adusă la cunostința publicului ,conform
prevederilor legale ,care reglementează acest aspect.
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14 voturi “pentru”,0 voturi”abțineri”,0 voturi “împotrivă”,consilieri prezenți 14,consilieri în funcție 15

