
1 

 

 
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BIHOR 

COMUNA TULCA 

CIF 5149128 

Comuna Tulca, Sat Tulca, nr. 231, cod poștal 417600 

Tel. / Fax: 0259.314.894 / 0259.314.896 

Email: secretariat@primaria.tulca.ro 

Website: https://primaria.tulca.ro/   

 
Nr. 1231 din 25.03.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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

de gospodărire comunală 

 

 

Prin Referatul de aprobare nr. 1231/25.03.2022, primarul Comunei Tulca propune 

Consiliului Local al Comunei Tulca aprobarea reactualizării Regulamentului de aplicare a O.G. 

nr. 21/2002 cu privire la normele de gospodărire comunală, aprobată prin Legea 515/2002. 

Regulamentul de aplicare a O.G. 21/2002 cu privire la normele de gospodărire comunală 

conține prevederi referitoare la asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii, respectarea normelor 

de igienă și buna gospodărire a localității, ca obligații fundamentale ale autorităților 

administrației publice locale, a instituțiilor publice, operatorilor economici și celorlalte 

persoane juridice și fizice. 

Conform prevederilor art. 18, alin. (1) din O.G. 21/2002, actualizată, privind 

gospodărirea localităților urbane și rurale, detalierea obligațiilor și responsabilităților concrete 

ce revin instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice, precum și 

cetățenilor, se face prin hotărâri ale Consiliului local, la propunerea primarului.  

La nivelul comunei Tulca, Regulamentul de aplicare a O.G. 21/2002 cu privire la 

normele de gospodărire comunală, aprobată prin Legea 515/2002, a fost aprobat prin H.C.L. nr. 

7 din 31.01.2018 și actualizat prin H.C.L. nr. 110 din 26.11.2021 deoarece la 25.11.2020, O.G. 

21/2002 a fost modificată și completată de Legea 273/25.11.2020 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și 

rurale. 

Tot în decursul anului 2021, prin H.C.L. nr. 89 din 30.09.2021, a fost înființat Serviciul 

Public de Gospodărire Comunală Tulca, subordonat Consiliului local al Comunei Tulca, cu 

atribuții în administrarea domeniului public al comunei prin Compartimentul administrare 

comunală și anume: 

i. amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor 

de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii; 

ii. întreținerea curățeniei pe căile publice; 

iii. construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea trotuarelor, străzilor, 

drumurilor, podurilor; 

iv. organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale; 

v. amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afișaj și 

reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental, a monumentelor de for 

public; 

vi. lucrări de întreținere a domeniului public și privat; 
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ix. deservirea, întreținerea și administrarea domeniului public și privat al unităților 

administrativ-teritoriale; 

Astfel, se impune actualizarea Regulamentului astfel încât reprezentanții Serviciului 

public să aibă competențe de aplicare a sancțiunilor prevăzute de acesta. 

În plus, se propune completarea Regulamentului astfel încât să cuprindă posibilitatea de 

aplicare a unei sancțiuni în mod repetat aceluiași contraveninent, dacă acesta nu îndeplinește 

măsurile dispuse prin procesul-verbal de contravenție emis. 

Conținutul actualizat al Regulamentului local este cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul 

raport. 

 

Având în vedere de: 

• Referatul de aprobare nr. 1231/25.03.2022 al primarului Comunei Tulca, d-nul ing. 

Avrămuț Daniel; 

• 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; 

• HCL 89/30.09.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca – județul Bihor; 

• HCL 110/26.11.2021 privind actualizarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 

21/2002 cu privire la normele de gospodărire comunală; 

• Temei legal: 

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

rurale, cu modificările și completările ulterioare; 

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: 

 

Compartimentul Urbanism 

PROPUNE 

 

Consiliului Local al Comunei Tulca 
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ART. 1. Reactualizarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 cu privire la normele 

de gospodărire comunală, aprobat prin HCL nr. 7/31.01.2018 și actualizat prin HCL nr. 

110/26.11.2021, 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, de către șeful 

Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca – Județul Bihor și de către persoanele 

împuternicite prin dispoziție a primarului. 

 

 

 

Secretar General Delegat, 

Cotrău Marius 

Întocmit, 

cons. ing. Popuțe Raluca Georgiana 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ex. 


