
ROMÂNIA  
JUDEŢUL TIMIŞ  
CONSILIUL LOCAL MOŞNIŢA NOUĂ 
 

   H O T Ă R Â R E 
  

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru 
gospodărirea localităţii, precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii 

 
Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă: 
 

� Având în vedere Expunerea de motive a domnului primar şi raportul de specialitate al 
Compartimentului de Urbanism prin care se propune aprobarea Regulamentului privind 
stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi constatarea faptelor ce 
constituie contravenţii; 

� În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, modificată şi completată şi Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobata şi modificată prin Legea nr.515/2002  

� Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizionala în 
administraţia publica; 

� În temeiul art. 36 alin. 2 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.  Se aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospadărirea 

localităţii, precum şi constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către: 
� primar şi împuterniciţii acestuia; 
� personalul specializat din Poliţia Comunitară sau Locală 
� organele de poliţie şi jandarmerie 

Contravenientul poate achita amenda 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 amenzilor prevăzute în prezentul regulament, agentul constatator făcând 
menţiune despre aceasta posibilitate în procesul- verbal 

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare. 
Art. 4.  Prezenta se comunică:  

� Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş  
� Primarului comunei Moşniţa Nouă 
� Biroului de urbanism, 
� Poliţiei Comunitare, 
� Preşedintilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
� Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă, 

www.mosnitanoua.ro 
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