
Nr. 15.121/2013 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului 

Sfântu Gheorghe 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară; 
Având în vedere Expunerea de motive nr. 15.123/2013 a Primarului municipiului dl. 

Antal Árpád András; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15.122/2013 al Direcţiei de gospodărire 

comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe; 
 Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
municipiului Sfântu Gheorghe;  

În baza prevederilor art. 3, art. 18 alin. (1) şi art. 24 din Ordonanţa nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile O.G. nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă 
şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale; 
Având în vedere prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (6) pct. 14 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
      HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă Normele de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu 
Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 zile de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 

Art. 3. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local 
nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului 
Sfântu Gheorghe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 

Art. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
Gospodărire Comunală, Direcţia Economică, Direcţia Finanţe Publice Municipale, Direcţia 
Urbanism, Direcţia Patrimoniu, Compartimentul de Relaţii cu Asociaţii de Proprietari din 
cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Poliţia Locală Sfântu Gheorghe, precum şi 
S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe. 
 

Sfântu Gheorghe, la ____ 2013. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    
Avizat pentru legalitate 

        SECRETAR 
                  Kulcsár Tünde 

 


