R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 221 din 17.12.2009
privind modificarea H.C.L. nr. 133/2009 şi a H.C.L. nr. 12/2008

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând Expunerea de motive nr. 21499/16.12.2009 înaintată de către Primarul
municipiului Roman - prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul de specialitate al
Serviciului Juridic nr. 21500/16.12.2009;
Văzând avizul favorabil nr. 56 din 17.12.2009 al Comisiei Administraţie Publică
Locală Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 243 din 17.12.2009 al Comisiei Juridice,
precum şi avizul pentru legalitate nr. 21531 din 17.12.2009 dat de către secretarul
municipiului Roman;
În temeiul prevederilor O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi
rurale aprobată prin Legea nr. 515/2002, ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul
contravenţiilor;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „c”, lit. „d”, ale art. 45, alin. 2, lit. „c”, precum şi ale
art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 133/2009 privind aprobarea
Regulamentului privind Normele de Gospodărire, Întreţinere, Curăţenie şi Estetică în
municipiul Roman, după cum urmează:
a. Art. 19, lit. „c” va avea următorul cuprins:
” Se sancţionează cu amendă de la 500 RON la 1000 RON pentru personae fizice şi
de la 1500 RON la 2500 RON pentru persoane juridice încălcarea prevederilor
următoarelor articole: art. 2, lit. “u”, art. 3, lit. “i” şi lit. “j”, art. 4, lit. “h”, lit. “i”, lit. “j”,
lit. “k” şi lit. “l”, art. 7, lit b, lit.c, lit.d , art. 8, lit. “f”, lit. “g”, lit. “h”, lit. “i”, lit. “j” şi lit.
“k”, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17 şi art. 18, alin. 1.”
b. Art. 19, lit. “d” va avea următorul cuprins:
“ Se sancţionează cu amendă de la 100 RON la 300 RON încălcarea prevederilor
următoarelor articole: art. 1, lit. “n”, art. 2, lit. “c”, lit. “e” şi lit. “q” şi art.7, lit.a.
Art. 2. Se aprobă modificarea art. 27, lit. „a” din H.C.L. nr. 12/2008, care va avea
următorul cuprins:
” a) Cu amendă de la 100 la 300 de lei nerespectarea prevederilor art. 12, lit. “g”,
art. 13, lit. “I” şi art. 14, lit. “u”.”
Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului
Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
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