
 

 

 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 101/2017 
privind aprobarea Regulamentului privind obligațiile și responsabilitățile ce 
revin persoanelor fizice  și juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC pentru 

buna gospodărire și înfrumusețare a localității și protecția mediului precum     
și constatarea faptelor ce constituie contravenții 

 
 
Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 

 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a consilierului Szilveszter 
Szabolcs prind aprobarea Regulamentului privind obligațiile și responsabilitățile ce revin 
persoanelor fizice  și juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC pentru buna gospodărire și 
înfrumusețare a localității și protecția mediului precum  și constatarea faptelor ce constituie 
contravenții 
 Având în vedere prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 
modificările și completările ulterioare, OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane 
și rurale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 205/2004 privind protecția 
animalelor, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d coroborat cu alin. (6) lit. a, pct. 16, art. 45 
alin. (1), și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

        H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. – Se aprobă Regulament privind obligațiile și responsabilitățile ce revin 
persoanelor fizice și juridice din municipiul Târgu Secuiesc pentru buna gospodărire și 
înfrumusețare a localității și protecția mediului precum și constatarea faptelor ce  constituie 
contravenții, conform anexei, care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.  2. – HCL nr. 23/2002 prind aprobarea Regulamentului privind obligațiile și 
responsabilitățile ce revin persoanelor fizice  și juridice din municipiul TÂRGU SECUIESC 
pentru buna gospodărâre și înfrumusețare a localității și protecția mediului precum și 
constatarea faptelor ce constituie contravenții, se revocă. 

Art. 3. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Poliției 
Locale. 

 
Târgu Secuiesc, la 16 noiembrie 2017 
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