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HOTĂRÂREA Nr.31
din  24 iunie 2020

privind completarea HCL nr.70/2019  prin care s-au stabilit normele de
gospodărire, menţinere a curăţeniei,protecţia mediului în comuna Recea precum

şi stabilirea sancţiunilor contravenţionale de încălcare a acestor norme

Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 24 iunie 2020;

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, raportul compartimentului de
specialitate, avizul secretarului, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 – pentru agricultură,
amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism;
              În conformitate cu  prevederile:

a) art.15 alin.(2),art.120 alin.(1) şi art.121 alin.(1) şi alin (2) din Constituţia României,
republicată;

b) art.3 şi art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

c) Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 modificată, privind gospodărirea localităţilor urbane
şi rurale şi a Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 modificată privind regimul juridic al
contravenţiilor;

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b), art.139 și  art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de
Urgență nr.57 din 3 iulie  2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:

Articol unic -  Se aprobă completarea  HCL nr.70/2019 cu următoarele:
-  art.1 cu: lit.k)  - Se interzice dirijarea apelor pluviale de pe construcțiile de orice

fel din gospodării(case, anexe, garaje etc.), din curți și de pe terenurile agricole, către
sistemele centralizate pentru canalizarea apelor menajere din localitățile comunei Recea;

- art.4 se completează - cele de la litera – k cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei;

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
         Dorin-Cosmin-Dumitru LUCACI                                                     Contrasemnează

                                                                                                     Secretar General,
Maria PETRUȘ

 Recea la 24 iunie 2020
 Consilieri total – 15, Nr. consilieri prezenți – 15
 Hotărâre adoptată cu: 12 voturi pentru  și  3 împotrivă
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