
 
 

ROMÂNIA 
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CONSILIUL LOCAL 

 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea HCL nr. 25/26.01.2017 privind obligațiile și 

răspunderile instituțiilor publice, ale agenților economici, ale altor persoane 

juridice, precum si ale cetățenilor privind gospodărirea municipiului Focșani 

 

Consiliul local al municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în ședință 

ordinară 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani, prin 

care se propune aprobarea modificarea HCL nr. 25/26.01.2017 privind obligațiile și 

răspunderile instituțiilor publice, ale agenților economici, ale altor persoane juridice, 

precum si ale cetățenilor privind gospodărirea municipiului Focșani, referatul de 

aprobare al acestuia înregistrat la nr. 9441/03.02.2020, precum și raportul Direcția 

Arhitectului Șef/Serviciul Strategie și Dezvoltare Urbană, înregistrat la nr. 

9518/03.02.2020; 

- având în vedere avizul Comisiei de Urbanism și agricultură 

- în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

-  în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; Ordinul MDLPL nr. 1549/2008 privind aplicarea normelor 

tehnice pentru elaborarea Regulamentului Local al spațiilor verzi din intravilanul 

localităților cu modificările și completările ulterioare; O.U.G. nr. 195/2005 privind 

protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului 

nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local cu modificările și completările ulterioare; 

Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- în baza art. 129 alin. 1 și în temeiul art. 139 alin. 1 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 

25/26.01.2017 privind obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, ale agenților 

economici, ale altor persoane juridice, precum si ale cetățenilor privind gospodărirea 

municipiului Focșani astfel: 

- art. 5 - lit. x), lit. z), art. 6 - lit. a) - lit. f), lit. i) și art. 7 alin. a) se abrogă; 

- art.9 se modifică și va avea următorul conținut: 



 
 

“Constituie contravenţie următoarele fapte săvârşite de instituţiile publice, 

agenţii economici, alte persoane juridice, cetăţenii şi asociaţiile de proprietari/locatari, 

după cum urmează: 

          a) cu amendă de la 100 lei - 300 lei încălcarea prevederilor art. 5, lit. e), 

f), g),  k), l), q), r), ac), art. 6 lit. g) ,h); 

b) – cu amendă de la 300 lei – 500 lei pentru încălcarea prevederilor art.5 lit. c), 

n), o), p), s), u), w), y);  

          c) cu amendă de la 500 lei - 1000 lei încălcarea prevederilor art. 4, lit. b), 

e), g), n), o), s), w), x), art. 5, lit. a), b), d), i), j), m), t), y), aa), art. 7, lit. b), e); 

d) – cu amendă de la 1000 lei – 2000 lei pentru încălcarea prevederilor art.4 lit. 

a), d), f), h), i), k), l), m), p), art.5 lit.h), v), ab), art.7, lit.c), d); 

e) – cu amendă de la 2000 lei – 2500 lei pentru încălcarea prevederilor art.4, 

lit.c), j), q), r), t), u);” 

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani 

nr. 25/26.01.2017 privind obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, ale agenților 

economici, ale altor persoane juridice, precum și ale cetățenilor privind gospodărirea 

municipiului Focșani rămân neschimbate; 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administrație publică 

locală, agricultură compartimentelor, birourilor, serviciilor precum și  Primarului 

municipiului Focşani, care va asigura executarea acesteia prin Poliția Locală a 

municipiului Focșani, Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, Serviciul 

administraţie publică locală, agricultură și Direcția Arhitectului Șef. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

   Mersoiu Ionuț 

 

                                                                                      

            

                                                                                   Contrasemnează, 
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