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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CHISINEU - CRIŞ
Chişineu - Criş sdnfrâtirii nr.97 Cod 315100 ;TeL0257^50098; Fax 0257-350059
e-mail: primariachcris@yahoo.com

H O T Ă R Â R E A Nr.34
Din 24 aprilie 2013
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Chişineu Criş nr. 36
din 21.06.2006 privind gospodărirea localităţii
Consiliul Local al Oraşului Chişineu Criş
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului oraşului Chişineu Criş, d-l Burdan Gheorghe
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Chişineu Criş;
- Referatul Poliţiei Locale Chişineu Criş nr. 49/22.03.2013;
- Prevederile HCL nr. 36/21.06.2006 privind gospodărirea localităţii;
- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităţilor urbane si rurale, modificată şi completată;
- Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată si actualizată;
- Prevederile Ordonanţei de Urgentă nr. 195/2005 privind protecţia mediului,
actualizată;
- Prevederile Legii nr. 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de
încălcare a unor norme de convieţuire socială;
- prevederile Legii nr.24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din zonele urbane
- prevederile Ordinului nr.536/1997- cu modificările şi conexiunile ulterioare,
pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, modificată si completată
- Prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi art. 36 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215
din 23 aprilie 2001, republicată, actualizată a administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri prezenţi la şedinţă;
în temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b din Legea
nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 - Se modifică şi se completează art. 4 al H.C.L. nr. 36/21.06.2006 privind
gospodărirea localităţii, cu următoarele prevederi:
i.
pătrunderea în spaţiul de joacă pentru copii cu animale de companie, biciclete,
scutere, motorete, motociclete, ATV-uri şi autoturisme;
j. împrejmuirea fără aprobare a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului public;
k. montarea de panouri publicitare sau bannere fără acordul serviciului de specialitate al
Primăriei Oraşului Chişineu Criş;
I. practicarea jocurilor sportive (fotbal, baschet, volei ş.a.) în pieţe, parcuri sau pe zone
verzi, în afara locurilor special amenajate în acest scop;

m. executarea de lucrări de orice natură în carosabil, trotuare, zone verzi Tară aut J
eliberată de Primăria Oraşului Chişineu Cnş;
n. blocarea accesului în/din sedii ale instituţiilor, sedii sau puncte de lucru ale
economici, pieţe, alei, curţi, ganguri, parcări, garaje, ale, pietonale sau or.ce alte j l
acces;
o. circulaţia pietonală pe pista pentru biciclete;
p. circulaţia şi parcarea autoturismelor pe pista pentru biciclete,
q. păşunatul animalelor în alte locuri decât cele stabilite de primărie, pe teritoriul Oraş»
Chişineu Cris si a satului aparţinător Nădab;
r. trecerea cu'animale în turme sau cirezi pe străzile, zonele vera, terenuri virane, i*
pe digurile si zona inundabilă a râului Crişul Alb, pe raza oraşului Chişineu Cnş
Art. 2 - Se modifică art. 7, alineat prim al H.C.L. nr. 36/21.06.2006
gospodărirea localităţii, care va avea următorul conţinut:
Art.7. Faptele menţionate mai sus constituie contravenţii daca nu au fost săvârşit,
astfel de condiţii, încât potrivit legii să fie considerate infracţiuni şi se sancţionează după d
urmează:
- cu amendă de la 25 lei la 120 lei pentru nerespectarea dispoziţiilor prevăz!
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Art 3 - Prezenta hotărârea se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad
m
- Primarului Oraşului Chişineu Criş
- Poliţiei Locale Chişineu Criş
- cetăţenilor oraşului Chişineu Criş prin afişare
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