
JUDEȚUL TULCEA
COMUNA NUFĂRU
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.32
privind aprobarea de masuri necesare pentru interzicerea abandonarii, aruncAaii sau

gestionarii necontrolate a deseuriIor

Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă ordinara
la data de 23 mai 2018, fiind prezenti un numar de 10 consilieri locali;

Avand in vedere:
- Adresa Consiliului Judetean Tulcea nr.6312/04.05.2018 si inregistrata cu nr.2805 din

08.05.2018;
- Referatul nr.2879/09.05.2018 intocmit de dl. Ingea Mihai - responsabil cu atributii de mediu

in cadrul Compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al
primarului.

- Expunerea de motive a Primarului comunei Nufaru nr.2879/09.05.2018;
- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local.

In conformitate cu:
- Legea nr.211/2011 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor republicatã.
- Legea nr.24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din
intravilanul localitatilor, republicata.
- Ordonarta de Urgenta nr.196/2005 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu.
- Ordonanta nr.21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodãrirea localitatilor urbane si rurale.
- Luand in considerare prevederile O.G. nr.2/2001 privind ragimul juridic al contraventiilor,

cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul art. 36 alin. 2 lit.b), alin.4 lit.f), aIm. 6 lit.a) pct 9, art.48 alin.(2), art.115 alin (1),

lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 – Consiliul Local Nufaru aproba masurile necesare pentru interzicerea abandonarii,
aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor din Comuna Nufaru, judetul Tulcea, conform
Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Se imputerniceste Viceprimarul comunei Nufaru precum si Compartimentul
Urbanism si amenajarea teritoriului sa efectueze controale pe raza comunei Nufaru, judetul
Tulcea si sa aplice sanctiuni conform Anexei de la art.1.

Art.3 – Secretarul comunei Nufăru județul Tulcea va comunica prezenta hotărâre Institutiei
Prefectului - Judetului Tulcea, precum şi se aduce la cunostinţa publica prin afisarea la sediul
primariei, Viceprimarul comunei Nufaru precum si Compartimentul Urbanism si amenajarea
teritoriului precum si publicarea pe site-ul http://www.primarianufaru.ro.

Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 10 consilieri prezenti din totalul de 10 consilieri
alesi.
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