
R O M Â N I A 
JUDEłUL CONSTANłA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
-Consiliul local – 
 

                              H O T Ă R Â R E A    NR. 10 
privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii  

în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice, în comuna Poarta Albă, judeţul 
Constanţa  

 
 Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2013. 
          Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. Primar Delicoti Vasile, raportul de specialitate al 
viceprimarului Farcaş Daniel-Ionuţ, avizele comisiilor de specialitate nr.1,2 şi 3 şi avizul de legalitate al 
secretarului comunei. 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991R/A, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele 
măsuri pentru realizarea locuinţelor, a Legii nr.61/1991R privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor 
norme de convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice, republicată, a Legii nr. 254/2010 privind stabilirea si 
sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, a Legii nr.155/2010 privind Poliţia 
Locală, a  O.G. nr.2/2001/A privind regimul juridic al contravenţiilor, a O.G. nr.21/2002/A privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr.515/2002, a O.U.G. nr.78/2000/A privind 
regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului nr. 536/1997 priivnd aprobarea 
Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţie; 
            În baza cu prevederile art.36, alin 2, lit c şi d, alin 6, lit a, pct. 7 , pct. 9   din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 În temeiul art.45, alin1 şi art.115, alin 1, lit.b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
  

HOTĂRĂŞTE: 
  

 Art.1. – Se aprobă stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul edilitar-
gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice, în comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa  conform anexei  
care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.2.  Prezenta  hotărâre stabileşte obligaţiile în domeniul edilitar-gospodăresc, al ordinii, curăţeniei şi 
igienei publice, în comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa, pentru agenţii economici, instituţiile publice, alte 
persoane juridice, precum şi persoane fizice. 

Art.3. – Se împuteniceşte cu, constatarea  şi sanţionarea faptelor care constituie contravenţii în 
domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice, în comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa 
dl. Lungu Ciprian din cadrul compartimentului Poliţie Locală; 

Art.4. – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data adoptării; 
Art.5. – Primarul comunei Poarta Albă va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

Art.6.Art.6.Art.6.Art.6. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa, 
Primarului comunei Poarta Albă – dl. Delicoti Vasile, Viceprimarului comunei Poarta Albă – dl. Farcaş Daniel 

Ionuţ,  compartimentului contabilitate, buget-finanţe, impozite şi taxe şi resurse umane,  în vederea aducerii la 
îndeplinire şi o va face publică prin afişare.  
 Art.7.Art.7.Art.7.Art.7. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru , - voturi împotrivă din totalul 
de 12 voturi exprimate. 
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