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H O T Ă R Â R E A  Nr.33 
din 22. 04. 2021 

privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. 21/2002, privind normele de gospodarire comunala, pe 
teritoriul comunei Rosiori 
 
 
    Având în vedere  prevederile: - O.G. 21/2002, privind normele de gospodarirea localitajilor urbane si rurale, 
cu modificarile și completarile ulterioare;  
              - Legii nr. 515/2002 pentru aprobarea O.G. 21/2002, privind normele de gospodarirea localităților 
urbane si rurale;  
             - OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificarile și completarile ulterioare;  
             - Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului; 
             - art. 2 alin. (2) din O.G. Nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu completarile ulterioare 
; 
        Văzând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei;  
        Referatul de aprobare nr. 68 din  14.04.2021 întocmită de Primarul comunei Roșiori; 
        Raportul de specialitate nr. 69 din 14.04.2021 prin care se  propune aprobarea Regulamentului de 
aplicare a O.G. 21/2002, privind normele de gospodarire comunala, pe teritoriul comunei Rosiori; 
        Avizul comisiei de specialitate nr. 83  din  20.04.2021; 
     În baza prevederilor art. 129, art.139 şi art. 196 alin.1 lit.a. din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 
 

Consiliul Local al comunei Rosiori 
H O T Ă R Ă Ș T E 

 
     Art.1. Se aproba Regulamentului de aplicare a O.G. 21/2002, privind normele de gospodarire comunala, pe 
teritoriul comunei Rosiori, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.  
     Art.2. Constatarea și sancționarea contravențiilor se vor face de către primarul și viceprimarul comunei 
Rosiori și de către persoanele imputernicite prin dispoziție de către primar. 
    Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei, viceprimarul comunei 
Roșiori și persoanele imputernicite de către primarul comunei. 
  Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, Instituția 
Prefectului - Județul Bihor, viceprimarul comunei  și se aduce la cunoștință publică prin depunere la 
Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în 
subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII  DELIBERATIVE” precum și afișare la afișierul primăriei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu   10  de voturi „pentru”,  0   voturi „împotrivă”,  0  „ abţineri” de către cei  10   consilieri prezenti la 
ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Nagy Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
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 Varga Sandor 


