ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.6 din 28.02.2006 privind sancţionarea cetăţenilor care distrug culturile şi păşunea precum şi a celor
care depozitează gunoi menajer pe malurile apelor curgătoare de pe raza comunei Naidăş
În conformitate cu prevederile O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor,
aprobată prin Legea nr.180/2002;
În temeiul art.38 alin.2 lit.f) şi a art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală;
Având în vedere Legea nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale;
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru
HOTĂREŞTE :
Art.1. – Sancţionarea cetăţenilor care distrug culturile şi păşunea comunală, cu amendă cuprinsă
între 250 lei şi 700 lei.
Art.2. – Sancţionarea cetăţenilor care depozitează gunoi menajer pe malurile apelor curgătoare
de pe raza comunei Naidăş cu amendă cuprinsă între 100 şi 200 lei.
Art.3. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la art.1 şi 2 se face de către
Subofiţerii Postului de Poliţie Naidăş precum şi, după caz, de către persoanele împuternicite prin
dispoziţie a Primarului comunei Naidăş.
Art.4. – Sumele provenite din amenzile aplicate de persoanele împuternicite prin dispoziţie a
Primarului comunei Naidăş se fac venit la bugetul Consiliului local al comunei Naidăş.
Art.5. – Pentru faptele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre se aplică şi sancţiunea
contravenţională complementară de confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din
contravenţie.
Art.6. – Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile O.G. nr.2/2001 privind
regimul contravenţiilor.
Art.7. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoanele împuternicite
în acest sens.
Art.8. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice reglementări contrare se abrogă.
Art.9. – Prezenta hotărâre, se face publică, se comunică şi intră în vigoare conform prevederilor
art.49 alin.2, ale art.50 alin.1 şi ale art.85 alin.1 lit.„h” din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, precum şi a art.5 din Ordonanţa nr.75 din 28 august 2003 – privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativteritoriale:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin;
- Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Serviciul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş
- Postului de Poliţie Naidăş
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