
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor  în cazurile de depozitare a  deșeurile municipale în 

afara platformelor  special amenajate   

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 5143  /2016 

-raportul   secretarului  comunei Daia nr. 5144 / 2016 

-raportul de avizare al comisiei  juridice nr. 5670 /  2016 

-prevederile art.20, 29, 31,50 (2), 59(1)lit,,A,, din  Lg.nr.211/ 2011 privind regimul deşeurilor , 

republicată 

    -prevederile art.36, alin.2,lit,,d,, alin.4,lit,,c,, alin.6,lit,,a,, pct.3,9,14 din Lg . nr .215 /2001 , 

republicata ,cu modificarile ulterioare 

-prevederile  O.G. nr.2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor , cu modificarile si 

completarile ulterioare 

-prevederile Lg.nr.554/ 2004 contenciosului administrativ ,  cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 In temeiul art.45 (1) din Lg.nr.215/ 2001 privind administratia publica locala , republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

HOTARASTE 

 

 Art.1.(1) Depozitarea deșeurilor municipale în alte locuri decât cele special amenajate de pe raza 

comunei Daia , constituie contravenție și se sancționează , după cum urmează : 

A. cu amendă de la 250 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice , 

B. cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei în cazul persoanelor juridice . 

   (2)Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor prevăzute la alin..1  se fac venit integral la 

bugetul  local al comunei Daia . 

 (3) Pentru aducerea la cunoștință publică a sancținuilor stabilite se aprobă  montarea de  panouri și 

plăcuțe cu sancțiunile prevăzute la alin..1  în locurile special amenajate de depozitare a deseurilor 

municipale , precum și la intrările- ieșirile din fiecare sat . 

 Art. 2.Se împuternicește primarul comunei Daia să constate și să aplice sancțiunile prevăzute la 

art.1. 

Art.3.Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea pe site-ul primăriei 

comunei Daia 

 Art. 4. Împotriva prevederilor prezentei hotărâri persoanele interesate pot face contestație la 

 Tribunalul Giurgiu în termen de 30 de zile de la publicarea pe site-ul primăriei comunei Daia .  
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ     CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, 

ZLOTEA ILIE       NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 

DAIA, 31.10. 2016 

Nr. 29 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al 

 comunei Daia



 


