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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                          

                                                                                            

HOTĂRÂREA NR. 8

din 27.02.2014

privind stabilirea și sancționarea unor contravenții în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii și 

curățeniei publice în comuna Beica de Jos, județul Mureș

          Consiliul Local al comunei Beica de Jos, județul Mureș,  întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 27.02.2014;

          Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos precum şi avizul favorabil al 

comisiei de specialitate a consiliului local;

           - prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările 

ulterioare;

- prevederile O.G. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările 

și completările ulterioare;

          - prevederile art. 2 alin. (2) din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările și completările ulterioare;

          În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (2) litera b), alin. (9), ale art. 45 alin. (3) şi ale art. 115 alin. (1) 

litera b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Începând cu data de 01.03.2014 următoarele fapte săvârşite în spaţiile publice, pe 

spaţii verzi sau pe drumurile publice de pe raza comunei Beica de Jos constituie contravenţiei:

a) distrugerea, degrdarea sau smulgerea plantaţiilor de orice fel;
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b) distrugerea sau degradarea indicatoarelor, precum şi mutarea acestora din locurile în 

care se găsesc;

c) păşunatul animalelor în alte locuri decât cele special destinate acestui scop;

d) deteriorarea împrejmuirilor, gardurilor şi a altor amenajări destinate protejării spaţiilor 

verzi;

e) depozitarea de resturi menajere şi deşeuri în alte locuri decât cele special amenajate în 

acest scop;

f) lăsarea liberă și nesupravegheate pe căile publice a animalelor sau a păsărilor;

g) necurăţarea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor din faţa caselor şi grădinilor deţinute, dacă 

prin aceasta se provoacă staţionarea sau revărsarea apelor pe căile publice sau pe alte terenuri;

h) aprinderea sau înterţinerea focului pe domeniul public fara aprobare;

i) aruncarea hartiilor, ambalajelor și țigărilor pe domeniul public în alte locuri decât cele 

special destinate;

j) intrarea pe drumurile publice cu vehicule de pe câmp care nu sunt curățate;

k) neîndepărtarea zăpezii și a gheții din dreptul imobilelor deținute cu orice titlu;

l) ocuparea sau desfăşurarea de activităţi de orice fel care, prin natura lor produc poluarea, 

deteriorarea sau modificarea aspectului arhitectonic al zonei;

Art.2. Contravenţiile prevăzute la art.1 se sancţionează astfel:

a) cu amendă între 50-350 lei cele prevăzute la litera a, b, d, f, i, k;

b) cu amendă între 500-1000 lei cele prevăzute la litera c, e, h, j, l;

c ) cu amendă între 100-500 lei cele prevăzute la litera g;

Art.3. Contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată de către primarul comunei,

viceprimarul comunei, consilierii locali și delegatul sătesc împreună cu reprezentanții postului de 

poliție. Contravenţiile se constată prin proces-verbal, care va fi înmânat/comunicat 

contravenientului în termenul legal. Comunicarea se va face de către organul care a aplicat 

sancţiunea.

           Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 

încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul 

amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul verbal de 

constatare şi sancţionare a contravenţiei.

Art.4. Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se 

poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, la 

judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
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Art.5. Prevederile prezentei hotărâri se completează în mod corespunzător cu prevederile 

O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6. Prezenta hotărîre se comunică: Instituţiei Prefectului-jud. Mureş, Primarului și 

Viceprimarului comunei Beica de Jos, consilierilor locali și delegatului sătesc, se afişează şi se 

aduce la cunoștință publică prin publicare pe site-ul instituției.

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

              Urs Marcel-Nicolae                                                                                                                                       

                                                                                                     Contrasemnează Secretar,

                                                                                                           Pop Silvestru-Vasile




