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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. .......................................... 

privind actualizarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 cu privire la normele de 

gospodărire comunală 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TULCA 

Având în vedere de: 

• Referatul de aprobare nr. 3671/21.10.2021 al primarului Comunei Tulca; 

• Raportul de specialitate nr. 3671/21.10.2021 al Compartimentului Tehnic; 

• Raportul consultării publice nr. 3672 din ......................... privind proiectul de act normativ 

„Proiect de hotărâre nr. ............... din ......................... privind actualizarea Regulamentului 

de aplicare a O.G. nr. 21/2002 cu privire la normele de gospodărire comunală”; 

• HCL 7/31.01.20218 privind aprobarea regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 cu 

privire la normele de gosodărire comunală, aprobată prin Legea nr. 515/2002; 

• Temei legal: 

o Ordonanța nr. 21/2002, privind privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

o Legea nr. 273 din 25 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 

o Ordonanţa nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

o Ordonanţă de Urgenţă nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

o Legea nr. 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor 

norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

o Norma din 4 februarie 2014 de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 

populaţiei, aprobată de Ordinul 119/2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

o Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, cu modificările și completările ulterioare; 

o Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația 

publică, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 5, alin. unic, lit. d); art. 105, alin. (1); art. 129, alin. (1); art. 

139, alin. (3); art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/2019, actualizată, privind Codul 

administrativ: 
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HOTĂRĂȘTE 

 

ART. 1. Actualizarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 cu privire la normele de 

gospodărire comunală, aprobat prin HCL nr. 7/31.01.2018, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2. Persoanele fizice, persoanele juridice și entitățile publice și/sau private care dețin imobile 

în Comuna Tulca au obligația de a respecta prevederile Regulamentului prevăzut în Anexa la 

prezenta. 

ART. 3. Constatarea și sancționarea contravențiilor stipulate în Regulamentul prevăzut în Anexa 

la prezenta se vor face de către primarul și viceprimarul comunei Tulca și de către persoanele 

împuternicite prin dispoziție a primarului. 

ART. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Tulca. 

ART. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituția Prefectului Județul Bihor 

- Primarul Comunei Tulca 

- Viceprimarul Comunei Tulca 

- Compartimentului Tehnic 

- Se aduce la cunoștință publică. 

 

 

Tulca, la .................... Inițiator, 

Primar ing. Avrămuț Daniel 
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