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ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                

                                                                                                        
                                                                                                               

H O T Ă R Â R E A  Nr. 47
                                                         din 6 august 2018

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Livezeni 
nr.59/07.12.2016 privind constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie 

contravenţii ,pe teritoriul comunei Livezeni.

          Consiliul Local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,

          Analizând raportul de specialitate al viceprimarului şi expunerea de motive a 
primarului comunei Livezeni ,
          Având în vedere avizul comisiei de specialitate,
         In conformitate cu prevederile Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de convieţuire socială,a ordinii şi liniştii publice,republicată,Legii
nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie,comerţ sau 
prestări de servicii ilicite,republicată,Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor 
fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului 
ori al unităţilor administrativ teritoriale,OG.43/1997 privind regimul 
drumurilor,republicată,OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice,republicată,OUG 195/2005,HG nr.36/1996 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a 
drumurilor,Legii 50/1991 republicată şi actualizată,Legii 333/2003 privind paza 
obiectivelor,bunurilor,valorilor şi protecţia persoanelor,republicată,OUG 97/2005 privind 
evidenţa,domiciliul,reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români,republicată,Legea 205/2004 privind protecţia animalelor,republicată ,
         In conformitate cu prevederilor Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative,republicată,
        Potrivit competenţelor conferite de dispoziţiile art.36,alin.(6),pct.7,art.45 şi art.115 
alin.(1) lit.b) din legea 215/2001 aprivind administraţia  publică locală,republicată,cu 
modificările şi completările ulterioare,

                                                   h o t ă r ă ş t e :

          Art.1. Se completează art.5,cu alin.(3),alin.(4) și alin.(5) din H.C.L. Livezeni 
nr.59/07.12.2016 privind constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii 
pe teritoriul comunei Livezeni și va avea umătorul conținut:
       Art.5.(3)Terenurile aparţinând domeniului public, a căror obligații de întreținere 
revin  proprietarilor sau deţinătorilor imobilelor, sunt compuse din: spatii verzi , 
trotuare,șanțuri, alei, platforme parcari , terenuri de joaca care înconjoară perimetrul 
clădirii  de locuit până la limita carosabilului, respectiv a altei proprietăţi.
                (4)Neângrijirea corespunzătoare a terenurilor prevăzute la alin.(3) , se 
sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 
lei pentru persoanele juridice;



2

               (5) Ocuparea domeniului public cu orice fel de construcţii sau materiale, 
montarea schelelor sau macaralelor de construcţii, containerelor, montarea de mobilier, 
chioşcuri, corturi sau tonete pentru desfăşurarea unor  activităţi comerciale, depozitarea 
materialelor de construcție :beton, nisip, balast, pământ rezultat din săpături, alte 
deşeuri amestecate/resturi rezultate din activităţi de reparaţii şi amenajări la clădiri şi 
locuinţe şi din demolarea unor construcţii civile sau industriale,mortar, beton, nisip, 
balast, pământ rezultat din săpături,  , se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei 
pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice.

     Art.2.Celelalte prevederi ale HCL nr.59/2016 rămân neschimbate.

   Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
- Primarului comunei Livezeni

- Viceprimarului comunei Livezeni
- Afişare spre cunoştinţă publică

       PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,
ORBÁN  SÁNDOR                                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                    Hangan Aurelia

                                                                                                                      




