
ROMÂNIA                                                                                            

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL CENAD 

 

 

HOTARARE NR. 27 

din 28.04.2020 

privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor contraventii săvârșite 

 pe raza administrativ teritoriala a comunei Cenad, judetul Timiș 

 

 

Consiliul Local Cenad; 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare a d-lui Crăciun Nicolae-primarul comunei Cenad, în calitate de 

inițiator al proiectului; 

- Raportul Compartimentului contabilitate, taxe și impozite din cadrul aparatului de spe-

cialitate al primarului comunei Cenad, județul Timiș; 
- Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cenad; 

 

 În temeiul prevederilor: 
 

-  art. 30 alin.7 din Legea nr.101/2006 privind serviciile publice de salubrizare a loca-

litatilor;  
-  art.24 din OG nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale ; 
-  art.2,3,4,5,6,7,8, 15, 16, 17 și altele  din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor ; 
- Legii nr.61/1991 privind sanctionarea faptelor privind incalcarea unor norme de con-

vietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicată; 
- art.129, alin.1, alin.2, lit.c  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 05.07.2019 

privind Codul administrativ; 
-  art.7 din Legea nr.52/2003,privind transparenţa decizională în administraţia public 

locală –republicată; 
  

În baza art.136  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 05.07.2019 privind Codul 

administrativ;  
  

 

        HOTĂR ÂSTE: 

Art. 1 - Se aproba stabilirea, constatarea și sanctionarea unor contraventii savarsite pe 

raza comunei Cenad, conform Regulamentului prevazut în Anexa nr. 1, ce face parte intergrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2 - Constatarea contraventiilor și aplicarea amenzilor se va face de catre primarul 
comunei Cenad, viceprimarul comunei Cenad sau de către altă persoană împuternicită de către 
primar. 

Art.3 - Se aproba modelul Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor 

conform Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.4 - Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01.05.2020 și va fi adusă la cunoștința 

cetațenilor comunei Cenad prin afișare în locurile publice si pe pagina de internet www.cenad.ro. 

Art.5 - Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotărâri, se abroga orice alte dispozitii contrare. 

 



 

Art.6 - Prezenta hotărâre se comunică: 
                         -Institutiei Prefectului Judeţul Timiş-Direcţia controlul legalitaţii   actelor şi contencios 

administrativ; 
                       - Primarului și viceprimarului comunei Cenad; 
                       - Compartimentului contabilitate, taxe și impozite; 

            - Se va afişa. 
 

 

                              Președinte de ședință,                                     Contrasemnează, 
                                      Stefanovici Vasa                                          Secretar general, 

                                                                                                         Marianuț Miroslav 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 


