ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA SEIMENI
CONSILIUL LOCAL
Str. Principalǎ, nr. 95, Seimeni, jud. Constanta, tel/fax: 0241/239174, e-mail: primariaseimeni@yahoo.co.uk

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 50
Privind aprobarea Regulamentului de bună gospodărire a comunei Seimeni, judeţul
Constanța
Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară
din data de _________, având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 4950/05.08.2021 a primarului comunei Seimeni, în
calitatea sa de iniţiator;
- raportul de specialitate întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul
primăriei comunei Seimeni, înregistrat sub nr. 4951/05.08.2021,
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni;
Avȃnd in vedere:
- O.G. nr. 21/2002, actualizata, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale;
- Legii nr. 50/1991, republicata, actualizata, privind autorizarea executiei constructiilor si
unele masuri pentru realizarea locuintelor;
- Ordinul MIRA si MADR nr. 605/2008 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare
impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea de miristi,vegetatie uscata si
resturi vegetale;
- Legea nr. 61/1991, republicata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de
convietuire sociala a ordinii si linistii publice;
- HG nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul
sanatatii publice;
- Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind
mediul de viata al populatiei;
- O.U.G. nr. 195/2005, actualizata, privind protectia mediului;
- O.U.G. nr.78/2000, actualizata, privind regimul deseurilor, actualizata prin Legea nr
211/2011;
- Legii nr. 101/2006, actualizata, a serviciului de salubrizare a localitatilor;
- Legii nr. 107/1996, actualizata a apelor;
- H.G. nr. 188/2002, actualizata, privind aprobarea unor norme privind descarcarea in mediul
acvatic al apelor uzate, modificata si completata prin H.G nr. 352/2005;
- O.G. nr. 2/2001, actualizata, privind regimul juridic al contraventiilor;
- art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit c) și lit. d) coroborat cu alin. (7), lit. i), j), k), și r) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 139, alin. (3), lit. g) coroborat cu art. 196, alin. (1) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare:

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de bună gospodărire a comunei Seimeni, judeţul
Constanța, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Regulamentul privind procedura de constatare și sancționare a
contravențiilor, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Constatarea și sancționarea contravențiilor se vor face de către primarul,
viceprimarul comunei Seimeni și de către persoanele împuternicite prin dispoziția primarului.
Art. 4 - Incepand cu data emiterii prezentei hotararii isi inceteaza aplicabilitatea orice alte
dispozitii contrare.
Art. 5 - Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigură de către primarul și
viceprimarul comunei Seimeni și de către persoanele împuternicite prin dispoziția primarului.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului: Instituţiei
Prefectului - Judeţul Constanţa, împreună cu toate documentele care au stat la baza adoptării, în
vederea exercitării controlului de legalitate; Primarului comunei Seimeni, viceprimarului
comunei Seimeni şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul oficial al institutiei.
Iniţiator, primar
Ṣerban Mitică

Avizat pentru legalitate,
Secretar general delegat UAT Seimeni,
Ciorbaru Maria Isabela

