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R E F E R A T 
             Către, 

                                      CONSILIUL  LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 

 

 
        Subsemnatul Aldea Ioan, inspector în cadrul Compartimentului 

Administrarea Patrimoniului Local din cadrul  Primăriei oraşului Nădlac, 

 Având în vedere : 

- prevederile art.1(1) din Ordonanţa nr. 21/2002 privind gospodărirea 

localităţilor urbane şi rurale actualizată, referitor la ,,obligaţiile şi 
răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, 

instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna 

gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi 

curăţenie pe teritoriul acestora” , actualizată 
- prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, actualizată 

- prevederile O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, actualizată 

- prevederile art.2(2), art.4, art.24 din Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, actualizată, conform căreia ,,prin hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau județene se stabilesc şi se 

sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care 

acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile 

respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri 
ale Guvernului   

- prevederile art.2 și ale art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, actualizată   

- prevederile Legii nr. 24/2007  - privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor – republicată, actualizată 

- prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 

republicată, actualizată 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 39/27.03.2013 privind  „Obligaţiile şi 
răspunderile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi 

cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii” 

- prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, 

actualizată 
- prevederile art. 129(1)(2) lit. c), d), alin.(7) lit.i), j), k), p), din Ordonanța 

de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată; 
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PROPUN: 

 
      Aprobarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac privind „Obligaţiile şi 

răspunderile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor 

pentru buna gospodărire a localităţii” în vederea instaurării unui climat de 

ordine și curățenie pe teritoriul orașului Nădlac.   
                                    

 

                                                

Compartiment APL 
 Insp. Aldea Ioan 
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