
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES-comuna SALSIG 
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.58 
din 20.10.2021

privind aprobarea „Regulamentului privind stabilirea unor măsuri edilitar- 
gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru 
asigurarea ordinii şi curăţeniei în comuna Salsig, judeţul Maramureş"

Având in vedere proiectul de hotarare nr.58 din 08.10.2021 initiat de primarul 
comunei, referatul de aprobare al primarului comunei, înregistrat sub nr. nr.3982 din 
08.10.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri 
edilitar-gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru 
asigurarea ordinii şi curăţeniei în comuna Salsig, judeţul Maramureş;

-raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr.3983 din 08.10.2021;
-rapoartele de avizare ale „Comisiei pentru buget-finante, proiecte, agricultura, 

protecţia mediului, activitati social-culturale si culte,, ale „Comisiei pentru administraţie 
publica, juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea 
domeniului public si privat" si ale Comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, 
munca si asistenta sociala, din cadrul Consiliului Local Salsig;

-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare;
In conformitate cu prevederile :
-art.3, art.4, art.18 şi art.24 din O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor 

urbane şi rurale, cu modificările si completările ulterioare;
-O.G. nr.73/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de

administrare a domeniului public si privat de interes local , cu modificările si 
completările ulterioare;

-O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si 
completările ulterioare;

-O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările si completările 
ulterioare;

-Legea nr.103/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările si 
completările ulterioare;

-O.U.G. nr.92/2021 privind regimul deşeurilor;
-Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor si unele masuri 

pentru realizarea locuinţelor (rl);

î



-Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare;

Ţinând cont de prevederile art. 136 alin.(l) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare; Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnica legislative pentru eleborarea actelor administrative (rl2);

în temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(l), alin.(2) lit.„d" coroborat cu alin.(7) lit.„g", 
„i", „n", art.139 alin.(3) lit. „e" si „g" si art.196 alin.(l) lit.„a" din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

Consiliul Local al comunei Salsig, intrunit in şedinţa ordinara din data de 20 
octombrie 2021,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Se aprobă „Regulamentului privind stabilirea unor măsuri edilitar- 

gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru 
asigurarea ordinii şi curăţeniei în comuna Salsig, judeţul Maramureş", conform Anexei 
nr.l - parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă modelul de „Proces - verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor", conform Anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor contravenţionale se 
face de către primarul si viceprimarul comunei Salsig, sau alte persoane împuternicite 
de către primar, prin dispoziţie;

Art.3.Cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei, orice altă dispoziţie 
contrară ¡si încetează aplicabilitatea.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, se insarcineaza Primarul 
Comunei Salsig.

Art.5.Prezenta hotarare se comunica :
-d-lui Prefect al judeţului Maramureş;
- d-lui Primar al comunei Salsig;
- d-lui Viceprimar al comunei Salsig;
- compartimentului impozite si taxe din cadrul U.A.T. Comuna Salsig;
- dosar şedinţa;
ir  '

-afisaj;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA 
Florian - Lucian LUCA

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERALr<3 j j

Sorina-Carmen KEIZER

Nr. total'Consilieri: 11, clin care prezenţi 10, absenţi: 1 
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 8 voturi „pentru", 2 „împotriva", 0 „abţineri".
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