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HOTARAREA
Nr. 40 din 27.07.2020
privind modificarea si completarea Hotararii C=siliului Local nr. 97/2017 privind stabilirea Si sanctionarea
unor contraventii pe raza administrativ teritorial5 a comunei Lovrin
Consiliul local al comunei Lovrin, judetul Timis:
Reunit in §edinta ordinara din data de 27.07.2020, avand in vedere urmatoarele:
Avind in vedere Referatul domnului primar Graur Vasile, cat si expunerea de motive prezentata in acest sens;
Tinand cont de avizul Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local care a avizat proiectul de hotarare
initiat.

in conformitate cu :
prevederilor art. 30 alin. (3) din Legea nr. 101/2006 privind serviciile publice de salubritate a localitatilor, cu
modificalile si completalile ulterioare,

prevederile art. 24 din Ordonanta Guvemului Romaniei nr. 21/2002 privind gospodinrea localitatilor urbane si
rurale, cu modific5rile si completatle ulterioare,
prevederilor art. 2, alin. (2) si ale art. 8, alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvemului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraventiilor, cu modificdrile si completdrile ulterioare,
prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor nome de convietuire social5, a
ordinii si linistii publice, republicata, ale Legii nr.101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte

privind degradarea mediului,
prevederile Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, cu modificarile si completdrile ulterioare.
In temeiul prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificdrile Si completdrile ulterioare,

HOTARASTE
`~

Art.1 Se aproba modificarea si completarea HCL nr. 97/2017 privind stabilirea si sanctionarea unor
contraventii pe raza administrativ teritoriala a comunei Lovrin, conform anexei care face parte integrant5 din prezenta

hotarare.
Art.2 Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga orice prevederi contrare. stabilite prim Hotarari
ale Consiliului Local al comunei Lovrin privitoare la stabilirea si sanctionarea unor contraventii de pe raza UAT

Lovrin

Art. 3 Prezenta hotatate se comunica:
Institutiei prefectului -Judetul Timis -Directia juridic si contencios -administrativ;
Primarului comunei Lovrin
-

Compartimentelor de specialitate din cadrul primariei;
Ladosarul sedintei;
Agentilor economici de pe raza HAT Lovrin
Prin afisaj, atentiei publice.

PRESHDINTE DE SEDINTA,
Consilier Local

pt. SECRETAR GENERAL UAT,

