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H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea Programului de acţiuni ”Curăţenia de primăvara 2022”  in comuna Nimigea 

 

 

  Consiliul local al comunei Nimigea,  

  Având in vedere: 

  Referatul de aprobare nr. 37/31.03.2022  prezentat de viceprimarul comunei Nimigea. 

  Dispoziţiile art.90 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobat prin legea 

nr.265/20006 cu modificările şi completările ulterioare  

  Dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr.127/1994 privind stabilirea si sancţionarea 

contravenţiilor la normele de protecţia mediului înconjurător 

  Dispoziţiile art.1-4, art.8(3), art.15, art.28, art.31 si art.32 din Ordonanţa Guvernului 

României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata prin Legea nr.180/2002 

  Prevederile Hotărârii Guvernului României nr.36/1996 privind stabilirea si sancţionarea 

contravenţiilor la normele de exploatare si menţinerea in buna stare a drumurilor publice, cu 

modificările ulterioare 

  Dispozitiile art.1, art.8, art.9 , art.10, art.24 din Ordonanţa Guvernului României 

nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane si rurale, aprobata cu modificări si completări prin 

Legea nr.515/2002 

  Dispozitiile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia 

publica 

 Raportul comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, realizarea lucrărilor publice şi prestări servicii înregistrat sub nr. 

38/31.03.2022 

  Raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinei publice, 

respectarea drepturilor omului şi a minorităţilor, înregistrat sub nr. 39/31.03.2022 

  Raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate, protecţie socială, cultură, activităţi 

sportive şi agrement, protecţia mediului, agricultura şi silvicultura, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

înregistrat sub nr. 40/31.03.2022 

  Procesul verbal nr. privind afişarea proiectului de hotărâre 

   

  În baza art. 139 alin. 1, alin. 2,  196 alin. 1, lit.  a, art. 243 alin. 1 lit. a din Ordonanţă 

de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 

 

         H O T Ă R Ă Ş T E 

 

  Art.1-Se aproba Programul de acţiuni “Curăţenia de primăvara 2022” in comuna 

Nimigea, conform anexelor nr.1 , 2 si 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

  Art.2- Nerespectarea masurilor stabilite prin programul de actiuni, constituie contravenţie 

si se sancţionează cu amenda de la 100 – 250 lei pentru persoane fizice si de la 250-500 lei pentru 

persoane juridice. 

 

  Art.2-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul 

comunei. 

 



  Art.3-Prezenta hotărâre se comunica cu: 

 

  - Prefectura judeţului Bistriţa-Năsăud 

  - primarul comunei Nimigea 

  - viceprimarul comunei 

  - se va afişa în fiecare localitate 

 

 Hotărârea a fost aprobata cu un număr de 15 voturi „pentru”  0 voturi „împotriva” si 0 „abţineri”, 

din totalul de 15 consilieri participanți din totalul de 15 consilieri în funcţie. 
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