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HOTANAREA NR.37
din 21 maftie 2OtB
privind modificarea 9i completarea HotirSrii Consiliului Local Chigineu Cris nr.
36 | 2006' republicatd, privind gospodirirea localit6lii
Consiliul Local al Oragului Chigineu Cri9, intrunit in gedinlH ordinarS, in data de
21.03.2018

-

Av6nd in vedere:
Iniliativa Primarului Oragului Chigineu-Crig manifestatd prin Expunerea de motive nr.
2787114.03.2018;

Referatul

nr,

50426105.02.2018

al d-lui Miron Petru, 9ef seruiciu polilia Locald

Chigineu Crig
Hotdrdrea nr. 14124.02.2005 a consiliului Locar chigineu cris;

Prevederile HCL

nr.

34124.04.2073 privind modificarea 9i completarea Hotdr6rii
Consiliului Local Chisineu Crig nr. 36 din 21.06,2006 privind gospoddrirea localitSfii;
Prevederile HCL nr. 47122.05.2073 privind completarea HotdrSrii Consiliului Local
Chigineu Cris nr. 34 din 24.04.2013 privind modificarea 9i completarea Hotdrdrii
Consiliului Local Chigineu Crig nr, 36 din 2L06.2006 privind gospoddrirea localitdlii
Prevederile Ordonantei Guvernului nr, 2L12002 privind gospoddrirea localit5tilor
urbane si rurale, modificatd gi completatd;
Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii,
republicatd si actual izatd;
Prevederile Ordonanlei de Urgentd nr. i95/2005 privind protectia mediului,
actualizatS;

-

Prevederile Legii nr. 61/1991, republicatS, pentru sanclionarea faptelor de incdlcare a
unor norme de convietuire sociald;
prevederile Legii nr.2412007, privind reglementarea gi administrarea spaliilor verzi din

-

zonele urbane;
prevederile Ordinului nr.5361L997-

aprobarea Normelor

-

populatiei;

cu modificdrile gi conexiunile ulterioare, pentru
de igienb 9i a recomanddrilor privind mediul de via!| al

Prevederile Ordonantei Guvernului nr.212001 privind regimul juridic al contraventiilor,
modificatd si completatS;
Prevederile aft, 36 alin. (2) lit. d) si aft, 36 alin, (6) lit. a) din Legea nr. 215 din 23
aprilie 200I, republicat5, actualizatd a administraliei publice locale, cu modificdrile si
com plet5ri le u lterioa re;
Raportul de avizare al al Comisiei de specialitate din domeniul programe de dezvoltare
socialS, buget-finanle, administrarea domeniului public Ai privat al oragului, servicii gi

comerl pe l6ngd Consiliul Local al Oragului Chigineu-Crig si Raportul de avizare

al

Comisiei de specialitate din domeniul juridic pe l6ngd Consiliul Local
Chigineu-Crig;

-

al Oragului

t4 voturi pentru din totalul de 15 consilieri locali in funcfie, la gedinld fiind preze nti L4

consilieri locali

tn temeiul art. 45 alin' (3) coroborat cu aft. 115 alin. (1) lit.

b

din Legea 2L51200L
Administraliei publice locale, republicatS, cu modificdrile completbrile
ulterioare
9i

a

HorAnAgrE
Aft' 1. Se modifica si se completeaza Hotdrdrea Consiliului Local Chigineu Crig nr.

3512006, republicat5, privind gospodirirea localitdlii dupa cum urmeaza

(1)

La

aft.4 se introduce litera v), cu urmdtorul confinut:
v) se interzice expunerea spre vdnzare a autovehiculelor inmatriculate

neinmatriculate pe domeniul public sau privat al Oragului Chigineu-Cri9.

(2)

-

-

:

sau

Se Modificd cuantumul amenzilor prevdzute de art.7, dupa cum urmeaz6:
pct' 1' - cu amenda de la 100 lei - 200 lei pentru nerespectarea dispoziliilor
prevdzute la art 4lit.a;
pct. 2.- cu amenda de la 100 lei - 200 lei pentru nerespectarea dispoziliilor
prevdzute la art.2 lit.d;
pct. 3. - cu amenda de la 50 lei- 200 lei pentru nerespectarea
dispoziliilor prevbzute
la art.4 lit. d;
pct. 6.- cu amenda de la 100 lei- 200 lei la persoanele fizice
si de la 400 lei-600 lei
pentru persoane juridice, pentru nerespectarea dispoziliilor prevbzute
la aft.3 lit.a, d,
h;

-

pct'7' - cu amenda de la 400 lei- 700 lei la persoane fizice si de la 700 lei- 1500
lei

la persoane juridice pentru nerespectarea dispoziliilor prevbzute la art.3
lit.b, e, j si art.
5 lit. a, b;
pct. 9.- cu amenda de la 500 lei- 1500 lei la persoane fizice si
de la 1500 lei-2500
lei la persoane juridice pentru nerespectarea dispoziliilor prev5zute la art.2 lit,
k, ffi, h,
ot pt rt s;

pct. 15'- cu amenda de la 300 lei- 600 lei pentru nerespectarea dispoziliilor

prevdzute la aft.4 lit.f si h;

pct. 16.- cu amenda de la 300 lei- 600 lei pentru nerespectarea dispoziliilor

prevdzute la art.4 lit,c si g;
pct.2L.- cu amenda de la 500 lei- 800 lei la persoane fizice si de la 1000 lei-2500
lei la persoane juridice , pentru nerespectarea dispoziliilor prevSzute la
art.4 lit.m;

pct' 22.- cu amenda de la 200 lei- 400 lei pentru nerespectarea dispoziliilor

prevdzute la art.4 lit. n;
pct.27.- cu amenda de la 200 lei-400 lei la persoane fizice si de la
500 lei-1000 lei
la persoane juridice pentru nerespectare dispoziliilor art. 3 lit.k;

pct'28'- cu amenda de la 100 lei- 300 lei pentru nerespectarea dispoziliilor

prevdzute la art.3 lit.l;
pct.29.- cu amenda de la 200 lei- 400 lei la persoane fizice si
de la 500 lei- 1000 lei
la persoane juridice, pentru nerespectarea dispoziliilor prevdzute la art.4 lit.t;

-

pct. 30.- cu amenda de la 200 lei- 400 lei pentru nerespectarea dispoziliilor
prev5zute la aft.4 lit.u;

(3) La art.7 se introduce punctul 31, cu urm5torul confinut:

- cu amendd de la 500 lei -

la 1000 lei pentru persoane fizice gi de 1000 lei - la 2500
lei pentru persoane juridice pentru nerespectarea dispoziliilor prevdzute la art.4 lit.v;

-

Art. 2 Prezenta hotdrdre se comunicb:
Instilulia Prefectului

- Judelul Arad;

Primarului Oragului Chigineu-Crig;
Poliliei Locale Chigineu-Crig;

Cetdlenilor Oragului Chigineu-Cri9 prin afigare

Chigineu-Cri9.
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