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RAPORT DE SPECIALITATE
LA
PROIECTUL DE HOTARARE AL CONSILIULUI LOCAL
pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile de bună gospodărire în Municipiul
Săcele, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții
In conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 21/2002 – privind gospodarirea
localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare, care stabilesc obligatiile si
raspunderile care revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor publice, agentilor
economici si cetatenilor pentru buna gospodarire a localitatilor, precum si instaurarea unui climat de
ordine si curatenie pe teritorului municipiului,
In vederea asigurarii calitatii factorilor de mediu si starii de sanatate a populatiei, pentru
protectia si conservarea spatiilor verzi, terenurilor, paraurilor si albiile lor, raurilor si albiile lor,
lacurilor, drumurilor, cailor de acces si a locurilor de vanzare din piete sau locuri special amenajate
pentru desfasurarea unor activitati comerciale din municipiul Sacele,
Având în vedere preocuparea permanenta a autoritatii administratiei publice locale in
domeniile mentionate, modificările legislative produse de-a lungul timpului, actualizarea
cuantumurilor amenzilor, precum și necesitatea unei mai bune gospodariri in Municipiul Sacele din
punct de vedere al intretinerii si curateniei, al pastrarii unui climat de ordine publica si de respectare
a normelor de igiena și asigurării unui cadru juridic unitar pentru stabilirea, constatarea si
sanctionarea faptelor ce constituie contraventii la gospodarirea Municipiului Săcele, se impune
aprobarea unui Regulament în acest sens.
Fata de cele prezentate si in conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare, propunem Consiliului Local al
Municipiului Sacele, spre analiza si aprobare, proiectul de hotărâre pentru aprobarea
Regulamentului privind măsurile de bună gospodărire în Municipiul Săcele, precum și
stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții, în forma prezentată.
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