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HOTARARE 

privind aprobarea contravenţiilor şi sancţiuninilor in domeniul serviciilor de salubrizare 

pentru utilizatori şi operatori 

 

Consiliul Local al oraşului Techirghiol,  întrunit in sedinta ordinara din 30.07.2020, 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar – 

Soceanu Iulian, precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr. 1, 3, 

 Având în vedere : 

− Raportul de specialitate nr. 12504/29.07.2020. al Direcţiei de Gospodărie Comunală,  

− Raportul de inspectie al Garzii Nationale de Mediu – Comisariatul Judetean Constanta R.U.C 

94/29.06.2020 inregistrat la Primaria orasului Techirghiol cu nr.10525/29.06.2020. 

− Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic  al contraventiilor cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

− Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, 

− Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje 

− Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice 

− O.U.G nr 13/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.51/2006, 

− HCL nr.253/28.11.2018 privind aprobare modificării şi completării “Contractului de delegare 

a gestiunii prin concesionare a serviciului de Salubrizare în oraşul Techirghiol, jud. 

Constanţa, nr. 14350/03.09.2018”, 

      Văzând prevederile art.129, alin.1,7, lit. i şi m din OUG. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ 

 În temeiul prevederilor art.139, alin.3, lit.g din OUG. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,   

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 – Se aprobă  contravenţiile şi sancţiunile in domeniul serviciilor de salubrizare pentru 

utilizatori şi operatori, conform anexei nr.1, parte integrantă la prezenta.  

Art.2 - Secretarul oraşului va face publică hotărârea prin afişaj şi o va comunica persoanelor şi 

instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire.      

Hotărârea a fost adoptată cu un număr  de 14 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri din 

totalul de 15 consilieri în funcție.  

Techirghiol, astăzi – 30.07.2020. 
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