ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL PÎNGĂRAŢI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. 21/2002, privind normele de
gospodarire comunala, pe teritoriul comunei Pîngărați – jud. Neamț
Consiliul local al comunei Pîngăraţi, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară;
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.1254 din 15.02.2016 a primarului comunei Pîngărați prin care propune spre
aprobare Regulamentul de aplicare a O.G.21/2002, privind normele de gospodărire comunală pe
teritoriul comunei Pîngărați, jud. Neamț, precum și raportul de specialitate nr.1254 din 15.02.2016 al
compartimentului de specialitate;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pîngărați;
-prevederile O.G. 21/2002, privind normele de gospodarirea localitajilor urbane si rurale, cu
modificarile §i completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr. 515/2002 pentru aprobarea O.G. 21/2002, privind normele de gospodarirea
localităților urbane si rurale;
-prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;
-prevederile Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;
-prevederile art. 2 alin. (2) din O.G. Nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu
completarile ulterioare ;
In temeiul dispozitiilor art.36, alin. (2), lit. "a", alin.(3) litera “ b” si ale art.45 alin.(1) coroborat
cu art.115 alin.(1) litera “b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicată , cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.l. Se aproba Regulamentului de aplicare a O.G. 21/2002, privind normele de gospodarire
comunala, pe teritoriul comunei Pîngărați, conform anexei, care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2. Constatarea si sancționarea contraventiilor se vor face de catre primarul si viceprimarul
comunei Pîngărați si de catre persoanele imputernicite prin dispoziție de primar.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredințează primarul, viceprimarul comunei
Pîngărați si persoanele imputernicite prin dispoziție.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Pîngăraţi, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Pîngăraţi şi prefectului judeţului Neamţ, şi se aduce la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul primăriei com. Pîngăraţi, precum şi pe pagina de internet
www.pangarati.ro
Preşedinte de Şedinţă,
Consilier local,
Constantin ARDELEANU
Contrasemnează :
Secretarul comunei
Gabriel ANTONIU
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Din 29 Februarie 2016
Număr consilieri stabiliți prin ordin al prefectului : 15
Număr consilieri locali în funcţie: 14
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ORDINARĂ a Consiliului local al comunei Pîngăraţi din 29.02.2016, cu un număr de 13
voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri prezenţi.

