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      PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea si completarea HCL nr. 368/2005 privind stabilirea sancțiunilor pentru faptele 

care constituie contravenții în domeniul bunei gospodăriri a municipiului Alba Iulia 

 

 

Primarul Municipiului Alba Iulia, 

   Având în vedere raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 44090 /4.05.2018 al Serviciului Poliția 

Locală a municipiului Alba Iulia, prin care se propune modificarea și completarea HCL nr.368/2005 privind 

stabilirea sancțiunilor pentru faptele care constituie contravenții în domeniul bunei gospodăriri a 

municipiului Alba Iulia, modificată și completată prin HCL nr.109/2006, HCL nr. 299/2006  și prin HCL 

nr.138/2007. 

Văzând prevederile OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, OMS 

nr.119/2014 privind normele de igienă și sănătate publică și a mediului de viață al populației, cu modificările 

și completările ulterioare, Legea nr.61/1991, republicată, privind conviețuirea socială, ordinea si liniștea 

publică și OUG nr.195/2005 privind protecția mediului. 

           Având în vedere prevederile Ordonanței nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările și completările ulterioare. Regulamentul general de urbanism aferent PUG aprobat prin HCL 

nr.158/2014. 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d” coroborat cu alin.(6) lit. „a” punct 7, art. 45  şi 

art. 115 (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, propune spre adoptare prezenta: 

 

HOTĂRÂRE: 

  

Art.I Modifică și completează  HCL nr. 368/2005  privind stabilirea sancțiunilor pentru faptele care 

constituie contravenții în domeniul bunei gospodăriri a municipiului Alba Iulia astfel: 

„Art.2 litera c) RESPECTAREA NORMELOR DE CONVIEŢUIRE SOCIALĂ punctul 2. se modifică 

și se completează și va avea următorul conținut:  

 2.Creșterea animalelor și păsărilor (cu excepția animalelor de companie și a păsărilor exotice) pe 

raza municipiului Alba Iulia, exceptând localitățile componente Bărăbanț, Micești, Oarda, Pâclișa și Partoș.” 

 

Art.II Serviciul Poliţia Locală Alba Iulia din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Alba Iulia,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   Art.III   Hotărârea se comunică către: 

– Instituţia Prefectului Judeţului Alba; 

– Primarul Municipiului Alba Iulia; 

– Serviciul Poliţia Locală;  

– Presa; 

–Arhitect Șef; 

–Serviciul public administrarea domeniului public și privat. 

  

                                        

 

                                                      Alba Iulia, 04.05.2018  

 

     

 

INIȚIATOR,                                                                                 AVIZAT, 

   PRIMAR                                                                                         SECRETAR  


