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ROMANIA 

RO 547655  ZAGAR  266  MURES 

Tel. / Fax 0265 / 712412 

zagar@cjmures.ro 

           
           

 

H O T A R A R E A   NR……….. 
din  06.07.2016 

cu privire la modificarea HCL nr.23 / 20.09.2011 

privind buna gospodarire ,intretinere si curatenie 

a comunei Zagar 

 

 

Consiliul local al comunei Zagar  în şedinţa ordinară din data de 06.07.2016 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentata de primarul comunei ,privind  

buna gospodarire ,intretinere si curatenie a comunei Zagar,avizul comisiei de 

specialitate si raportul compartimentului de resort  din aparatul propiu. 

 Tinand seama de  prevederile Ordonantei 21 / 2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale si prevederile Legii nr.515 / 2002 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale. 

In temeiul  art.36 al.2 lit.c si art. 45 coroborat cu art.115.alin.1,lit.b   din Legea 

nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicată 

 

 

HOTARESTE 

 

 
 

Art. 1.  La HCL nr.23 / 20.09.2011 se introduc noi articole care sunt anexate prezentei 

hotarari . 

Art.2. Primarul comunei asigură publicarea prezentei hotărâri şi împreună cu 
compartimentul financiar-contabil este responsabil pentru respectarea prezentei. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA  

LIBEG GHEORGHE  

 

Contrasemneaza  

Secretar  

Maria Cosmina ONET 

mailto:zagar@cjmures.ro
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ROMANIA 

RO 547655  ZAGAR  266  MURES 

Tel. / Fax 0265 / 712412 

zagar@cjmures.ro 

             

          PROIECT  
 

H O T A R A R E A   NR……….. 
din  06.07.2016 

cu privire la modificarea HCL nr.23 / 20.09.2011 

privind buna gospodarire ,intretinere si curatenie 

a comunei Zagar 

 

 

 

Consiliul local al comunei Zagar  în şedinţa ordinară din data de 06.07.2016 

 Având în vedere Expunerea de motive prezentata de primarul comunei ,privind  

buna gospodarire ,intretinere si curatenie a comunei Zagar,avizul comisiei de 

specialitate si raportul compartimentului de resort  din aparatul propiu. 

 Tinand seama de  prevederile Ordonantei 21 / 2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale si prevederile Legii nr.515 / 2002 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale. 

In temeiul  art.36 al.2 lit.c si art. 45 coroborat cu art.115.alin.1,lit.b   din Legea 

nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicată 

 

HOTARESTE 

 

 
 

Art. 1. La HCL nr.23 / 20.09.2011 se introduc noi articole care sunt anexate prezentei 

hotarari . 

Art.2. Primarul comunei asigură publicarea prezentei hotărâri şi împreună cu 
compartimentul financiar-contabil este responsabil pentru respectarea prezentei. 

 

 

PRIMAR 

Prof.ing. Cornel Adrian TANTAREANU 
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      Anexa la HCL nr.10 / 06.07.2016 
 
 
 

Capitolul  I  ,art.2,alin. 2 din HCL. Nr.23 / 20.09.2011 se modifica si va 
avea urmatorul continut: 

- Se modifica cuantumul amenzilor incepand de la 300 – 1000 lei. 
 

Capitolul II ,art.30,alin. 2 din HCL nr.23 /20.09.2011 se modifica si va 

avea urmatorul continut: 

- Se modifica cuantumul amenzilor incepand de la 500 – 1500 lei. 

La Capitolul III ,dupa art. 40 se vor introduce doua aliniate cu urmatorul 

continut: 

- “Proprietarii”,respectiv  arendasii terenurilor agricole situate in 
vecinatatea DJ-142 C sunt obligati sa mentina taluzele santurilor pana 
la limita culturilor agricole curate de buruiebi si vegetatie forestierea.  
  

- este interzisa utilizarea mijloacelor mecanice de transport 
(motoscutere,motorete,motociclete autoturisme ,autocamioane 
,autoutilitare ,tractoare sau ATV-uri ) fara sisteme corespunzatoare de 
evacuare a gazelor arse (tobe esapament)care produc poluare fonica 
peste limitele admise. 

 

- Se modifica cuantumul amenzilor incepand de la 500 – 1500 lei. 

 Capitolul IV ,art.47,alin. 2 din HCL nr.23 /20.09.2011 se modifica si va 

avea urmatorul continut: 

- - Se modifica cuantumul amenzilor incepand de la 500 – 1000 lei. 
 

Capitolul V ,art.57,alin. 2 din HCL nr.23 /20.09.2011 se modifica si va 

avea urmatorul continut: 

- Se modifica cuantumul amenzilor incepand de la 500 – 2000 lei. 
 

Modificarile propuse sunt facute in baza art.60 din HCL nr.23 / 20.09.2011. 

 

 

PRIMAR 

Prof.ing. TANTAREANU CORNEL ADRIAN  
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RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 
cu privire la modificarea HCL nr.23 / 20.09.2011 

privind buna gospodarire ,intretinere si curatenie 

a comunei Zagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre  cu   

privire la modificarea HCL nr.23 / 20.09.2011 privind buna gospodarire  
 
,intretinerea si curateniea comunei Zagar. 
 
     Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia 

publica locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat compartimentul de 

resort  este deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

INSPECTOR  

LABA MONICA 
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RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE  

cu privire la modificarea HCL nr.23 / 20.09.2011 

privind buna gospodarire ,intretinere si curatenie 

a comunei Zagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre  cu   

privire la modificarea HCL nr.23 / 20.09.2011 privind buna gospodarire  
 
,intretinerea si curateniea comunei Zagar. 
 

    Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia 

publica locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat comisia de 

specialitate  este deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTELE COMISIEI DE       SECRETAR 
SPECIALITATE  
VAIDA GHEORGHE       MARIA COSMINA ONET 
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