
ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL MOVILIȚA

                                          PROIECT DE   H O T Ă R Â R E
privind  stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții săvârșite pe raza

administrativ teritorială a comunei Movilița, județil Ialomița

 Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de  
Avand in vedere :
-Adresa Instituției Prefectului județul Ialomița înregistrată sub nr. 2837/30-06-2021
 -Referatul de aprobare al primarului inițiatorul  proiectul de hotarare  inregistrat sub nr.  
 - raportul  compartimentului de specialitate nr.  
 - avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local  nr.  
În conformitate cu:
 -  prevederile   art.  30 alin 7 din Legea nr.  201/2006 privind serviciile publice de salubrizare a
localităților
 - prevederile  art. 24 din OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților
 -prevederile art.7 alin (3) lit. b),art. 90, art. 96, art. 97 alin (1) lit. b) din   OUG nr. 195 din 22 
decembrie  2005 privind protecţia mediului
-prevederile art. 2-8 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (7) lit. g) și i) din OUG 57/2019 
actualizata, privind Codul Administrativ ,
 

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se aprobă  Regulamentul privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor fapte ce 
constitue contravenții, săvârșite pe  raza administrativ teritorială a comunei Movilița, județul 
Ialomița , conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2. –  Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se va face de către primarul, 
viceprimarul comunei Movilița sau de către altă persoană împuternicită de către primar.
 
 Art.3. –   Se aprobă modelul  de Proces  -  verbal  de constatare  și  sancționare  a  contravențiilor
conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. –  Prezenta hotărâre va intra în vigoare de la data de 01-05-2021 și va fi adusă la cunoștința
cetățenilor  prin afișare în locuri publice și pe pagina oficială a comunei.

Art. 5. –  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și viceprimarul
comunei MOVILIȚA, judeţul IALOMIŢA   și va fi comunicat prin grija secretarului general al
comunei.
INIŢIATOR                                                                                           AVIZEAZA
  PRIMAR                                                                             SECRETAR GENERAL UAT   
         GOGA Ioan                                                                            Ana    MIHULEAC
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