ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 40 / 2020
Privind modificarea Planului de gospodărire al Comunei Valea Crișului
Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judetul Covasna,
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 12.06.2020,
Analizând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre iniţiate de primarul comunei Valea
Crişului,
Având în vedere rapoartele comisiei de specialitate, a compartimentului de specialitate din
cadrul Primăriei comunei şi avizul secretarului general al comunei Valea Crişului,
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 59/2012 privind aprobarea
Planului de gospodărire al comunei Valea Crişului, modificată și completată prin Hotărârea
Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 47/2013,
- art 59 și art 60 din Legea nr 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- art 24 din O.G nr 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, actualizată, cu
modificările și completările ulterioare,
- art 2 alin (2) din O.G. nr 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și
completările ulterioare,
- respectarea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- În conformitate cu prevederile art. 129 alin (2) lit ”d” și alin (7) lit ”i” din O.U.G nr 57/2019
privind Codul Administrativ
În temeiul prevederilor art. 196 alin (1) lit ”a” din O.U.G nr 57/2019 privind Codul
Administrativ

HOTĂRĂŞTE
ART. 1. - Se aprobă modificarea Planului de gospodărire al Comunei Valea
Crișului, după cum urmează:
”Art.9 - Contravenţiile prevăzute la art. 4 se sancţionează după cum urmează :
a)
b)
c)
d)

cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei , contravenţiile prevăzute la lit.a,c,d,f,g,h,
cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. b,
cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei,contravenţiile prevăzute la lit.e,
cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei,contravenţiile prevăzute la lit.i,

Art.11 Contravenţiile prevăzute la art. 5 se sancţionează după cum urmează :
a)
b)
c)
d)

cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. b,h
cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit.a,g,i
cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei,contravenţiile prevăzute la lit.c,d,k,g
cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei,contravenţiile prevăzute la lit.e,j,l,

Art.13 - Contravenţiile prevăzute la art. 6 se sancţionează după cum urmează :
a)
b)

cu amendă de la 300 lei la 3.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit.a,b,c,h
cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. d,e,f,g,h,j,k,l,m,n.

Art. 16 - Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau
comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul
constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”
ART. 2. Se aprobă Planul de gospodărire al Comunei Valea Crișului, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 59/2012, modificat potrivit dispozițiilor
art. 1, conform Anexei nr 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul și consilierul din
cadrul Compartimentului agricol și cadastru agricol din cadrul Primăriei comunei Valea Crișului.
Valea Crişului, la 12.06.2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PARA MAGOR-RÓBERT

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei
PANAITE ANA-DIANA

