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ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIȚA
COMUNA CREVEDIA
CONSILIUL LOCAL

Tel/Fax: 0245-241840
Web: www.primariacrevedia.ro

HOTĂRÂREA
Nr. 19 din 29 martie 2018

privind actualizarea sancțiunilor contraven ționale stabilite prin Hotărârea Consiliului local nr.
16 din 28.02.2007 privind obligațiile și r ăspunderile care revin instituțiilor publice, agenților

economiciși cetățenilor pentru buna gospodărire a comunei Crevedia

Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, întrunit în ședința
ordinar ă din data de 29.03.2018, având în vedere:
• Expunereade motive nr. 3500 din 23.03.2018și proiectul de hotărâre, ale primarului

comunei Crevedia;
• Raportuldespecialitatenr. 3501/23.03.2018al compartimentuluidemediu;
• Hotărârea Consiliului local Crevedia nr. 16/28.02.2007 privind obligațiile și răpunderile

care revin instituțiilor publice, agenților economiciși cetățenilor pentru buna gospodărire
a comunei Crevedia, precumși sancțiunile în cazul nerespectării acestora;

• PrevederileOrdonanței Guvernuluinr. 21/2002privind gospodărirea localităților urbane
și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

• Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,
cu modificările și completările ulterioare;

• Prevederileart. 36 alin. (2) lit. ”d” raportatla alin. (6) lit. a) pct. 9 al aceluiaș articol din
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

• Dispozițiile art. art.7alin. (13) din Legeanr. 52/2003privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioareși necesitatea adoptării
urgente a acestor prevederi, în vederea luării măsurilor necesare de gospodărire a comunei
Crevedia, prezenta reglementare, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune
adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului
public;

În temeiul art. 45 alin (1) și art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.I- Se actualizează cuantumul amenzilor contravenționale stabilite prin
Hotărârea Consiliului local Crevedia nr. 16/28.02.2007, astfel, art. 3, art. 5și art. 6 vor
avea următorul cuprins:

1. ”Art. 3. Nerespectarea dispozițiilor art. 2 din prezenta Hotărâre constituie
contravenții și se sancționează, după cum urmează:

a) Cuamendă dela 200lei la 1000lei, contravențiile prevăzutela lit. a),b) și c);
b) Cuamendă dela 400lei la 1200lei, contravențiile prevăzutela lit. f) și h);
c) Cuamendă dela 600lei la 1500lei, contravențiile prevăzutela lit. d), e) și g);
d) Cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei, contravențiile prevăzute la lit. i);”



Pag. 2/2

2. ”Art. 5. Nerespectarea dispozițiilor art. 4 din prezenta Hotărâre constituie
contravenții și se sacncționează, după cum urmează:

a) Cuamendă dela 200lei la 1000lei, contravențiile prevăzutela lit. a),b), c) și d);
b) Cuamendă dela 300lei la 1600lei, contravențiile prevăzutela lit. e), f), h) și k);
c) Cuamendă dela 400lei la 1800lei, contravențiile prevăzutela lit.g și j);
d) Cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei, contravențiile prevăzute la lit. i)și l); ”

3. ”Art. 6. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către
primarul comunei Crevediași alte persoane împuternicite de acesta.”

Art. II.- Punerea în aplicare a prezentei Hotărâri, se face cu respectarea
prevederilor art. 50 alin. (2)din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
comunei Crevedia, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Crevedia,
Prefectului judeţului Dâmbovița şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul
Primăriei și prin publicare pe pagina de internet www. primariacrevedia.ro

Data: 29 martie 2018
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