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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. 42

din 07.09.2018

privind stabilirea și sancționarea faptelor care constituie contravenții în domeniul edilitar-

gospodăresc, ordinii, curățeniei și igienei publice, a prevenirii incendiilor și protecției mediului, 

a circulației rutiere și a pășunatului în comuna Beica de Jos, județul Mureș

            Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 07.09.2018;

            Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos, județul Mureș înregistrată sub 

nr. 2009/06.06.2018, precum și avizul favorabil al comisiilor de specialitate a consiliului local;

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2010/06.06.2018; 

- prevederile Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de 

producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată;

- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;

- prevederile H.G. nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele 

din domeniul sănătăţii publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 155/2010 - Legea poliției locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;
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- prevederile H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă 

în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;

- prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;

- prevederile O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau 

agresivi, republicată;

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

ulterioare;

- prevederile Legii nr. 72/2002 - Legea zootehniei, republicată;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2016 privind aprobarea Regulamentului privind 

eliberarea, vizarea și a orarelor de funcționare pentru agentii economici ce își desfășoară 

activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei Beica de Jos, județul Mureș;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului 

Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2016 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță 

publică al comunei Beica de Jos, județul Mureș;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 40/2016 privind înființarea Serviciului public local pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân, stabilirea și amenajarea unui adăpost pentru câinii fără stăpân și 

aprobarea Regulamentului de organizare a activități de gestionare a câinilor fără stăpân în 

comuna Beica de Jos, județul Mureș.

- prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul:

- prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e :
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Art.1. (1) Prezenta hotărâre stabilește obligațiile în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, 

curățeniei și igienei publice, a prevenirii incendiilor și protecției mediului, a circulației rutiere și a 

pășunatului în comuna Beica de Jos, județul Mureș, precum și sancțiunile aplicabile în cazul 

nerespectării acestora, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Constituie contravenții faptele săvârșite de agenții economici, instituțiile publice, 

alte persoane juridice, persoane fizice și se sancționează cu amendă contravențională sau 

avertisment.

Art.2. Contravențiile vor fi constatate de către reprezentanții Postului de Poliție Beica de 

Jos,   compartimentului Poliție locală, ordine și liniște publică, respectiv viceprimarul comunei.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 15 zile de la data înmânării

sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, 

agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. 

(2) 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.

Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 zile de la publicare și aducerea la 

cunoștința publică.

Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L nr. 8/27.02.2014 și 

H.C.L nr. 7/25.02.2010. 

Art.7. Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică prin grija secretarului: 

Instituției Prefectului-Județul Mureș, primarului comunei Beica de Jos, viceprimarului comunei 

Beica de Jos, compartimentului Poliție locală, ordine și liniște publică, se afișează și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției.

          

  

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   Contrasemnează Secretar,        

              Neagu Vasile-Ioan                                                                    Pop Silvestru-Vasile

                                                                                                                                                                                                                                         




