
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI

JUDEŢUL IALOMIŢA

                                                         H O T Ă R Â R  E

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 17/09.08.2006 adoptată de Consiliul Local Moldoveni , privind reglementarea 
obligaţiilor ce ţin de buna gospodărire, îngrijirea şi păstrarea curăţeniei localităţii Moldoveni , a locuinţelor , instituţiilor , locurilor 

publice , incintelor căilor de acces şi a domeniului public şi privat al localităţii

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI, JUDEŢUL IALOMIŢA

         Analizând:

- proiectul de hotărâre şi expunerea de motive,  prezentate de primarul comunei,

- raportul viceprimarului, 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;

        În conformitate cu:

- prevederile art. 2 , alin 2 ,  art. 3 şi art. 6 din O.G 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,modificată si completată 

-prevederile art. 8 al O.G 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor,modificată si completată

- prevederile art.36, alin. (2) lit. c), alin. (6) cifrele 7 şi 9  şi art.45, alin. (1), din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările  
ulterioare,

adoptă prezenta       H O T Ă R Ă RE: 

 Art.1. Se completează prevederile Hotărârii nr. 17/09.08.2006 adoptată de Consiliul Local Moldoveni , prin adăugarea in cuprinsul Art. 
1 , punctul I, lit. „o” , ce va avea următorul conţinut: 

“o) scoaterea pe domeniul public sau in alte locuri decât in afara celor special amenajate,  a păsărilor si animalelor domestice  
aparţinand proprietarilor de gospodării , asociaţii, ferme şi alte organizaţii in acest sens, de pe raza localitatii Moldoveni-Ialomiţa , in scopul  
activitătii de hrănire sau păşunat. „

 Art. 2. Se completează prevederile Hotărârii nr. 17/09.08.2006 adoptată de Consiliul Local Moldoveni , prin adăugarea in cuprinsul 
Art. 1 , punctul III,  ce va avea următorul conţinut:

“ Contravenţiile prevăzute la literele i)-o) se sancţionează cu amendă cuprinsă intre 200-400 lei pentru persoane fizice   iar pentru 
persoane juridice cu amendă cuprinsă intre 400-600 lei.

Art. 3. Sumele provenite din incasarea acestor amenzi vor constituii venituri la bugetul local . 

Art. 4.  Primarul şi  viceprimarul comunei sau împuternicitul  acestora sunt persoanele care pot constata contravenţiile şi aplica  
sancţiunile corespunzătoare, prevăzute in prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul şi viceprimarul vor sigura ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei hotărâri. 

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 DAN ION 

                                                                                     
Avizat pentru legalitate,

                                 secretar al comunei 

   Mihai Elena Georgiana 
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