
ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA CIULNIŢA

  
                                                                            
                                                                                  H O T Ǎ R Â R E

modificarea şi completarea HCL Ciulniţa nr. 26 din 04.04.2013 privind actualizarea
contravenţiilor şi sancţiunilor în domeniul administrării, gospodăririi

şi întreţinerii domeniului public şi privat al comunei

Consiliul local al comunei Ciulniţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.10.2013:
Având în vedere:

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, ale Ordonanţei
Guvernului  nr.  21/2002 privind gospodărirea localităţilor  urbane şi  rurale,  Legea nr.  24/2007,  Legea nr,
421/2002, OUG nr. 195/2002. 

-prevederile Legii nr.24/2000 cu privire la normele de tehnică legislativă,
Examinând:
-referatul de aprobare  nr. 2942/25.10.2013  al primarului comunei Ciulniţa;
-raportul  nr. nr.2943/25.10.2013  al viceprimarului  comunei Ciulniţa,
-raportul nr. 2947/3/25.10.2013 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local,

În temeiul 36 alin. (1), art.45, alin(1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                  H O T Ă R Ă Ş T E
 

Art.1    Se completează art.1 al HCL Ciulniţa nr. 26 din 04.04.2013 privind actualizarea contravenţiilor
şi sancţiunilor în domeniul administrării, gospodăririi şi întreţinerii domeniului public şi privat al comunei cu 2
alineate care vor avea următorul cuprins :

1.14.  Depozitarea  materialelor  de  orice  fel  (  lemn,  nisip,  pietriş,  etc)  precum  şi  a
autoturimelor, utilajelor şi a maşinilor agricole pe domeniul public este permisă pentru o perioadă de
72 de ore.  După expirarea acestui  termen proprietarul  materialelor  respective  va fi  taxat  pentru
ocuparea domeniului public cu 1,5 lei/mp/zi, sumă care constituie taxă la bugetul local.

           1.15  Între orele 21.00 şi 05.00 se permite circulaţia atelajelor în câmp numai pe bază de
permis eliberat  gratuit de Primăria comunei Ciulniţa 

Art.2    Se completează art.2 al HCL Ciulniţa nr. 26 din 04.04.2013 privind actualizarea contravenţiilor
şi sancţiunilor în domeniul administrării, gospodăririi şi întreţinerii domeniului public şi privat al comunei cu
alineatul 2. 3 care vor avea următorul cuprins :

2.3. Cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1000 lei la 1500
lei pentru persoane juridice, contravenţiile de la punctele 1.14, 1.15 .

Art.3   Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Ciulniţa, Instituţiei Prefectului Ialomiţa
şi  adusă la cunoştinţă cetăţenilor prin grija secretarului comunei.             

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                      GHEORGHE GHEORGHE                                CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO

   NR. 60
   ADOPTATĂ LA CIULNIŢA
   ASTĂZI 31.10.2013

Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri (din 11 consilieri în funcţie au 
fost prezenţi  9 )


