ROMÂNIA
JUDEğUL CARAù-SEVERIN
COMUNA NAIDĂù
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
nr.8 din 28.02.2007 privind sancĠionarea cetăĠenilor care distrug culturile úi păúunea precum úi a celor
care depozitează gunoi menajer pe malurile apelor curgătoare de pe raza comunei Naidăú

În conformitate cu prevederile O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenĠiilor, aprobată
prin Legea nr.180/2002;
În temeiul art.38 alin.4 lit.c úi a art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraĠia publică locală;
Consiliul local al comunei Naidăú, întrunit în úedinĠa ordinară de lucru
HOTĂREùTE :
Art.1. – SancĠionarea cetăĠenilor care distrug culturile úi păúunea comunală, cu amendă cuprinsă
între 250 lei úi 700 lei.
Art.2. – SancĠionarea cetăĠenilor care depozitează gunoi menajer pe malurile apelor curgătoare de
pe raza comunei Naidăú cu amendă cuprinsă între 100 úi 200 lei.
Art.3. – Constatarea contravenĠiilor úi aplicarea amenzilor prevăzute la art.1 úi 2 se face de către
SubofiĠerii Postului de PoliĠie Naidăú precum úi, după caz, de către persoanele împuternicite prin
dispoziĠie a Primarului comunei Naidăú.
Art.4. – Sumele provenite din amenzile aplicate de persoanele împuternicite prin dispoziĠie a
Primarului comunei Naidăú se fac venit la bugetul Consiliului local al comunei Naidăú.
Art.5. – Pentru faptele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre se aplică úi sancĠiunea
contravenĠională complementară de confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din
contravenĠie.
Art.6. – DispoziĠiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile O.G. nr.2/2001 privind
regimul contravenĠiilor.
Art.7. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinĠează 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 comunică conform art.1207 din Legea nr.215 privind administraĠia
publică locală, completată prin O.U.G. nr.74/2001, la:
- Oficiul Prefectura JudeĠului Caraú-Severin;
- Consiliului JudeĠean Caraú-Severin;
- Primarul comunei Naidas;
- Serviciul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăú
- Referentului împuternicit prin dispoziĠia primarului.
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