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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  15  consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.127  
privind aprobarea normelor si responsabilitatilor ce revin institutiilor publice, agentilor economici, celorlalte 

persoane juridice si cetatenilor din municipiul Husi, pentru instalarea unui climat de ordine, curatenie, 

disciplina si gospodarire a municipiului Husi, precum si constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie 

contraventii  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul  Vaslui ; 

 

 Avand in vedere: 

• expunerea de motive privind aprobarea normelor si responsabilitatilor ce revin 

institutiilor publice, agentilor economici, celorlalte persoane juridice si 

cetatenilor din municipiul Husi, pentru instalarea unui climat de ordine, 

curatenie, disciplina si gospodarire a municipiului Husi, precum si constatarea 

si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii; 

• raportul  de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie 

publică   locală,   apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti ; 

• raportul de avizare al Comisiei  pentru învăţământ, culte, tineret, turism, 

sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

 In conformitate cu prevederile  OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor, cu  modificarile  si completarile ulterioare; prevederile  Ordonantei 

Guvernului nr. 21/2002 privind gospodãrirea localitãtilor urbane si rurale, aprobata si 

modificata prin  Legea nr. 515/2002;prevederile Legii nr. 52 din 2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

prevederile Legii nr. 155/2010 legea politiei locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; prevederile HG nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare si functionare a politiei locale; 

 

 In temeiul art.36 alin. (1) si alin.(2) lit.d) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct.7 si art.45 

alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  
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HOTARASTE: 

 

           Art.1. Se aproba  normele si responsabilitatile ce revin institutiilor publice, agentilor 

economici, celorlalte persoane juridice si cetatenilor din municipiul Husi, pentru instalarea 

unui climat de ordine, curatenie, disciplina si gospodarire a municipiului Husi, precum si 

constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii, conform anexei care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

         Art.2.  Constatarea si sanctionarea contraventiilor  se face de catre personalul din 

cadrul Politiei Locale a  Municipiului Husi.  

 

         Art.3.  Prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 aprobata prin Legea nr.180/2002, 
cu modificarile si completarile ulterioare se aplica in mod corespunzator. 

         Art.4.  Sumele rezultate din aplicarea masurilor contraventionale se fac venit la bugetul 

local. 

         Art.5.  Prezenta hotarare abroga prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului 

Husi nr. 39/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru 

gospodarirea municipiului Husi, precum si constatarea  si sanctionarea faptelor ce constituie 

contraventii. 

 
         Art.6. Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 30 de zile de la aducerea la 
cunostinta publica. 
 

         Art.7.  Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi .  
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PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,               Contrasemneaza,  

      Filip  Cosmin  Adrian                              Secretarul municipiului Huși  

                 jr.Monica Dumitrașcu 
 


