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HOTĂRÂREA Nr.46
din 29 iulie 2020
Privind interzicerea afișajului de orice fel, inclusiv al celui electoral, amplasat prin agățare, lipire
sau vopsire în anumite locații de pe raza comunei Recea, județul Maramureș
Consiliul Local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă extraordinară – de îndată la
data de 29 iulie 2020;

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare și raportul compartimentului
urbanism, avizul secretarului şi 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) O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale modificată;
d) Legii nr.61/1991 pentru pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de
conviețuire socială, a ordinii si liniștii publice (r5);
e) O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificată;
f) Legii nr 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit. c) şi ale art. 139 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA, ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1. – Se interzice amplasarea prin agățare, lipire, vopsire sau prin orice altă modalitate de
amplasare de panouri bannere electorale, afișe sau orice alte materiale de reclamă sau de propagandă
electorală în comuna Recea, pe:
- Stâlpii de beton, metalici, lampadari destinați alimentării cu energie electrică și iluminat public, aflați în
administrarea sau proprietatea comunei Recea și a SC Electrica SA;
- Pe clădirile din domeniul public al comunei precum și pe stațiile de autobuz din comuna Recea;
Art.2. - Încălcarea dispozițiilor art.1, constituie contravenție și se sancționează cu amendă aplicabilă
persoanelor identificate ca fiind beneficiarele afișajului după cum urmează:
- Între 500 lei și 2000 lei pentru persoane fizice
- Între 1000 lei și 2500 lei pentru persoane juridice
Art.3. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta hotărâre se asigură
de către primar și angajații compartimentul Poliției Locale Pază și Ordine Publică;
Art.4. - Hotărârea intră în vigoare de la data adoptării ei;
Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş,
Compartimentului Poliția Locală, Pază și ordine publică din cadrul Aparatului de specialitate al primarului ,
primarului şi secretarului comunei Recea iar aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare pe site-ul
primăriei;
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Dragomir LUPUȚ
Recea la 29 iulie 2020
Consilieri total – 15, Nr. consilieri prezenți – 15
Hotărâre adoptată cu:9 voturi pentru, 1 abținere și 5 împotrivă

Contrasemnează
Secretar General,
Maria PETRUȘ

