ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA ROSIORI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.73
din 30. 07. 2020
privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării
sau gestionării necontrolate a deşeurilor
Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al primarului comunei Roșiori precum şi raportul
viceprimarului (Responabil mediu) privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării,
aruncării sau gestionarii necontrolate a deşeurilor
Având avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile: - art. 1, art. 2, alin. (2), alin. (3), art. 4, alin. (1), art. 8, art.19, art. 59,
alin. 2. art.61 ali.1 lit.a. din Legea 211/2011, privind regimul deşeurilor
- O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane şi rurale, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Prevederile înscrise în Legea 101/2006, republicată privind serviciului de salubrizare a localităților, cu
modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,cu modificarile si completarile ulterioare
În baza art. 129 alin.(2) lit.”b”, alin.(7) lit.n şi art.196 alin. (1) lit.a din OUG nr.57/2019, privind Codul
administrativ,
CONSILIUL LOCAL ROȘIORI adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE:
Art.1 – Se interzice abandonarea, aruncarea sau gestionarea necontrolată a deşeurilor, pe domeniul public și
privat al comunei Roșiori .
Art.2. Nerespectarea prevederilor art.1. constituie contravenție si se sancționează cu amendă contravențională
cuprinsă între 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, si de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru
persoanele juridice.
Art.3. Pe lângă sancțiunea principală, se instituie măsura complementară de aducerea terenului la starea
inițială de către contravenient pe cheltuiala proprie.
Art.4: Prezenta hotărâre urmează a fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Roșiori și persoanele
împuternicite decătre primar.
Art.5. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte reglementări contrare se abrogă.
Art.6: Prin grija secretarului general al UAT Roșiori, hotărârea urmează a fi comunicată cu: -Instituția
Prefectului-Județul Bihor; - SC AVE Bihor SRL; -cetățenii comunei -prin publicare în ziarul local și
Monitorul Oficial Local; -viceprimarul comunei Roșiori; -compartimentul de mediul din cadrul instituției; -un
exemplar la dosar.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………
Papp Sandor-Imre

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
 ………………….………
Varga Sandor

Hotărârea a fost adoptată cu 13 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” din totalul de 13 consilieri în
funcţie

