
ROMANIA  

JUDETUL VALCEA 

COMUNA IONESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA nr 64  

 

Cu privire la: modificarea si completarea hotararii consiliului local nr. 10 din 

28.07.2016 privind stabilirea de măsuri pentru buna gospodărire a comunei și instaurarea 

unui climat de ordine și curățenie 

 

 

Consiliul Local al Comunei Ionesti, intrunit in sedinta ordinara din data de 

21.12.2017, la care participa un nr de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie; 

Vazand ca presedintele de sedinta legal ales este dl Cherascu Marius; 

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Ionesti insotit de 

expunerea de motive inregistrata sub nr 6186 din 10.11.2017, precum și referatul 

viceprimarului comunei, înregistrat sub nr. 6108 din 08.11.2017 prin care se propune 

modificare si completarea hotararii consiliului local nr. 10 din 28.7.2016 privind stabilirea 

de măsuri pentru buna gospodărire a comunei și instaurarea unui climat de ordine și 

curățenie; 

Luand in considerare raportul de specialitate al compartimentului juridic nr 6261 

din 14.11.2017, raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, a respectării drepturilor cetăţenilor nr. 7157 din 21.12.2017 

precum si raportul de avizare al secretarului comunei; 

În conformitate cu prevederile art.18 și ale art. 24 din OG nr. 21/2002 și ale art. 36 

din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata; 

In temeiul art 45 alin 2 din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu un numar de 13 voturi pentru adopta urmatoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1 Anexa nr. 1 a hotararii consiliului local nr 10 din 28.16.2016 privind 

stabilirea măsurilor pentru buna gospodărire a Comunei Ionești și instaurarea unui climat 

de ordine și curățenie pe teritoriul acesteia, se modifica si se completeaza dupa cum 

urmeaza: 

 

1. Art. 6 lit b) se modifica si va avea urmatorul continut: 

 

 ,,depozitarea de către agenții economici și cetățeni în alte locuri decât cele special 

amenajate a reziduurilor menajere, industriale,  agricole și a materialelor refolosibile, 

nerespectarea curățeniei pe arterele de circulație, piețe, târguri și oboare pe malurile sau 

in albiile raurilor, in apele de suprafata sau pe orice terenuri apartinand domeniului 

public sau privat al comunei sau aflat in proprietate privata sau în alte locuri publice, 

precum și nerespectarea măsurilor stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei 

publice  și a curățeniei în comună;’’ 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Art 6 se completeaza, dupa litera c) cu urmatoarele: 

 

,,d) depozitarea deseurilor rezultate din activitatile economice sau din demolari 

(constructii) in sau langa recipientii amplasati pe platformele de precolectare a deseurilor 

menajere de pe domeniul public’’ 

,,f) distrugerea, deteriorarea spatiilor verzi sau a plantatiilor de orice fel prin smulgere, 

rupere, taiere, calcarea sau efectuarea de taieri neautorizata de arbori pe zonele 

apartinand domeniului public se sancioneaza cu amenda de la 100 la 500 lei.’’ 

,,g) aprinderea sau intretinerea focului pe domeniul public, aprinderea si arderea 

deseurilor menajere de orice fel in curti sau pe alte terenuri private fara respectarea 

masurilor legale de prevenirea a incendiilor (Ordinul Mai nr. 605/579/15.09.2008), 

precum si incendierea containerelor din deseuri’’ 

,,h) neincheierea de catre persoanele fizice si/sau juridice a contractelor de colectare a 

deseurilor menajere cu operatorul serviciului de salubrizare al comunei Ionesti, aflat in 

aria de acoperire. 

,,i) lasarea in liberatate pe caile publice, la locul de depozitare a gunoiului a animalelor 

sau pasarilor’’ 

,,j) lasarea in liberatate ori fara supraveghere a animalelo (bovine, ovine, caprine, 

cabaline etc.) pe caile publice, care pot reprezenta pericol pentru persoane sau bunuri ’’ 

 

3. Art 7 lit c) se modifica si va avea urmatorul continut: 

 

,,c) cele prevăzute la litera c) – h) cu amendă de la 500 – 5000 lei’’ 

 

4. Art 7 se completeaza, dupa litera c) cu urmatorele: 

 

,,d) cele prevazute la lit i) – m) cu amenda de la 200lei – 1.000 lei 

 

5. Art 10 se modifica si va avea urmatorul continut: 

 

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către viceprimarul 

comunei sau de persoanele împuternicite de primar, prin dispoziție. 

 

 

Art. 2 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului în vederea 

aducerii la îndeplinire a prevederilor acesteia precum și  Instituției Prefectului Județului 

Vâlcea. 

 

Art. 3. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunoștința publică a prezentei 

hotărâri, în termen de 5 zile de la comunicarea către  prefect, prin afișarea acesteia la 

sediul Consiliului Local Ionești. 

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINTA                                     CONTRASEMNEAZĂ 

Cherascu Marius                 SECRETAR 

                              Dobra Emil Florin 

 

Ionesti 21.12.2017 

 

 


