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                              - PROIECT- 

HOTĂRÂRE 
 pentru modificarea art.6 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 

76/26.09.2013 privind modificarea art. 6 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Pojorâta 
nr. 120/ 10.12.2012 pentru stabilirea unor norme cu privire la activităţile de gospodărire, întreţinere şi 

curăţenie, activităţi comerciale şi protecţia mediului în comuna Pojorâta 
 

     Consiliul Local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava,  
 
 Având în vedere : 
 - Referatul prezentat de primarul comunei Pojorâta,  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2022, înregistrat la nr.7077/24.10.2022; 
 - Raportul de specialitate, întocmit de domnul Mihai - Cristian Cârloanţă, şeful biroului financiar-contabil, 
înregistrat la nr.7078/24.10.2022; 
   - Raportul de avizare al Comisiei  numărul 1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, protecţia mediului, agricultură, prestări servicii, 
urbanism şi  comerţ, înregistrat la nr.7349/31.10.2022; 
           - prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
           - prevederile capitolului VI din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 98/19.08.2021  privind regimul 
deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - prevederile art.59, alin.1) și 2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative; 
  În temeiul art. 129, alin.2), lit.,,d”, alin. 7) , lit.„s” şi art.139, alin. (1), art.140, alin.(1) şi art.196, alin.(1), 
lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ ,   
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.unic. Art.6 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 76/26.09.2013 privind 
modificarea art. 6 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 120/ 10.12.2012 pentru 
stabilirea unor norme cu privire la activităţile de gospodărire, întreţinere şi curăţenie, activităţi comerciale şi 
protecţia mediului în comuna Pojorâta se modifică și va avea următorul cuprins: ,,Se sancționează cu amendă 
cuprinsă între 1.500 lei și 3.000 lei persoanele fizice care încalcă prevederile hotărârii de Consiliu Local 
nr. 76/26.09.2013 și cu amendă cuprinsă între 3.000 lei și 10.000 lei persoanele juridice care încalcă 
prevederile hotărârii de Consiliu Local nr. 76/26.09.2013”. 

 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 
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