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REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotărâre privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor 

publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a localității, în 
conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea 

localităților urbane și rurale 

 
Având în vedere : 

- Prevederile Art.1(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind 

gospodărirea localităților urbane și rurale, actualizată, prin care se stabilesc 
,,Activităţile edilitar-gospodăreşti reprezintă ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes 

local, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice 

locale, prin care se asigura buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea 

normelor de igiena, precum şi infrumusetarea localităţilor urbane şi rurale de pe 
întreg cuprinsul tarii.  

(2) Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti constituie 

o obligaţie permanentă a consiliilor judeţene, a consiliilor locale şi a primarilor, a 
autorităţilor şi instituţiilor publice, a operatorilor economici, cu sau fără personalitate 

juridică, precum şi a celorlalte persoane fizice şi juridice. ” 

-Prevederile art.8 și ale art.18(1) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind 

gospodărirea localităților urbane și rurale, actualizată, Consiliile locale și primarii au 
obligația de a asigura măsurile necesare pentru buna gospodărire a localității, pentru 

instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul acesteia.  

      Luând în considerare aplicarea prevederilor actului normativ menționat, Consiliul 
local al orașului Nădlac, a adoptat Hotarărea nr. 39/27.03.2013 privind obligațiile și 

răspunderile care revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru 

buna gospodărire a localității. Având în vedere modificările legislative care au stat la 
baza adoptării hotărârii menționate, precum și schimbările intervenite de-a lungul 

timpului în societate și în comunitatea locală în special, se impune o actualizare a 

Hotărârii Consiliului local nr. 39/27.03.2013. 

-Modificările semnificative asupra regimului privind sancțiunile aduse de Ordonanța 
Guvernului nr. 2/2001- privind regimul juridic al contravențiilor (regula generală de 

achitare a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, în termen de 15 

zile de la data înmânării sau comunicării procesului verbal), presupun pe de o parte 
corelarea H.C.L. cu prevederile legii-cadru, iar pe de altă parte o revizuire a nivelului 

minimal al contravențiilor, astfel încât sancțiunea să aibă suficientă forță de coerciție, 

încât să determine contravenienții să intre în legalitate și să-și corecteze 
comportamentul. 

   

Având în vedere cele prezentate, propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 
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