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RAPORT SPECIALITATE
referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea și sancționarea faptelor ce
constituie contravenții in domeniul ordinii publice și gospodăririi orașului Avrig jud.Sibiu

I.

TEMEI DE DREPT

Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna gospodărire a
acestora, respectarea normelor de igienă, precum și organizarea, derularea şi participarea la
activităţile edilitar-gospodăreşti constituie o obligație fundamentala a autorităților administrației
publice locale, a instituțiilor publice, agenților economici și a altor persoane juridice, precum și a
cetățenilor.
Consiliul local, precum şi Primarul răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea,
coordonarea şi controlul întregii activităţi de gospodărire şi înfrumuseţare, de păstrarea ordinii şi
curăţeniei în oraşul Avrig.
II.

TEMEI LEGAL
1. Art.36, alin.(1) din Legea 215/200, privind administrația publică locală, cu modificările și
completările ulterioare, menționează: ”consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile
legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în
competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.”
2. Art. 2, alin. (2) din OG 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor prevede că ”prin
hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se
sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt
stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite
contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului.”

III.

ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Având în vedere modificările repetate ale legislaţiei referitoare la stabilirea şi sancţionarea
unor contravenţii precum şi faptul că unele prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al orașului
Avrig privind stabilirea sancţiunilor pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul
gospodăririi localității, nu mai sunt de actualitate, hotărârea fiind modificată succesiv, în repetate
rânduri, se impune aprobarea unei noi hotărâri care să sistematizeze, să cuprindă și să protejeze
întreaga sferă de valori protejată, de servicii, activităţi, bunuri mobile şi imobile aparţinând
domeniului public şi privat al orașului, care să creeze cadrul legal necesar, având ca efect
combaterea activităţii de degradare, distrugere sau depreciere a calităţii acestora.
Adoptarea unui regulament privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea orașului este
necesar, în vederea creării unui cadru juridic unitar pentru constatarea și sancționarea faptelor ce
constituie contravenții pentru a asigura un climat adecvat desfășurării activităților pe domenii de
activitate, astfel reducând indicele contravențional la nivelul localității.
IV.

CONCLUZII ȘI PROPUNERI

Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate, astfel încât, având în
vedere cele menționate mai sus, îl propunem spre aprobare și dezbatere în cadrul ședinței
Consiliului Local Avrig.

Întocmit,
Serviciu Public de Poliția Locală
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