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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
privind normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică
în municipiul Roman actualizat
Din punct de vedere al oportunitații.
Prin Hotărarea Consiliului Local Roman nr. 133/2009 s-a aprobat
Regulamentul privind normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi
estetică în municipiul Roman prin care s-au reglementat normele de
gospodarire a localitații precum și sancțiunile ce se aplica pentru încalcarea
acestor norme.
Aplicarea acestei reglementari inițiale în timp, a impus o serie de modificări
sau completări, care au fost aprobate prin mai multe hotărâri. Avand în vedere
ca aceste modificări sunt aprobate prin acte administrative diferite, se impune
aprobarea unei forme actualizate, unitare, care să facă actul mai facil de
cunoscut și aplicat.
Separat de aceste aspecte, acest act administrativ normativ face referiri la
prevederile Codului Civil din 1864, care nu mai are aplicabilitate, precum și
referiri la societați ce administrau parte a serviciilor publice care nu mai exista.
Deasemenea, legislația ce reglementeaza regimul contravențiilor s-a modificat,
cu referire la OG 2/2001, care a suferit modificari cu privire la termenul de
plata a jumatate din minimul amenzii in 15 zile și nu 48 ore, eliminarea
înstiințarii de plata, precum și termenului de comunicare a procesului verbal.
Dinamica aplicarii actului administrativ în timp a impus incriminarea
anumitor fapte ca si contravenții, acestea fiind inserate la art.2 lit.c, y, z, art 1
lit. n și s-a procedat la renumerotare eliminandu-se articolele marcate cu ^.

Avand în vedere toate aceste aspecte, în acest moment se impune
actualizarea și modificarea Regulamnentului.

Din punct de vedere al legalitații.
Modificarea și completarea unui act administrativ se face printr-un act
similar, iar competenta legala aparține emitentului actului.
Acest act normativ va intra in vigoare în 30 zile de publicare, fiind incidente
dispozițiile art.4 din OG 2/2001 cu aplicarea dispozițiilor art. 50 alin. (2) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2002.
Până la intrarea în vigoare a prezentei hotarari raman aplicabile prevederile
HCL 133/2009.
În considerarea celor expuse, apreciem proiectul ca legal și oportun.
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