
 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 53/2022 
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local  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 referatul de aprobare al viceprimarului municipiului Târgu Secuiesc cu 

privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local  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,  

Având în vedere prevederile art. 8, art.24 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și 
rurale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 
modificările și completările ulterioare,  

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d., art. 129 alin. (7) lit. g., art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit. a. din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1.–  Se aprobă modificarea și completarea art.10, CAPITOLUL V, PUBLICITATE, al 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, Anexă la Hotărârea Consiliului Local  nr. 101/2017, prin introducerea de noi puncte cu 
următorul conținut: 

„Art.10 - Constituie contravenție și se sancționează contravențional săvârșirea următoarelor fapte: 
”pct. 6  - desfășurarea activității de către agenții economici fără autorizația de funcționare emisă de Primărie, 

avizată la zi, anual și afișat la loc vizibil,  
pct. 7 – neafișarea programului de funcționare la intrarea în magazin și nerespectarea cu strictețe a acestuia 
pct. 8. - neafișarea prețurilor și a serviciilor 
pct. 9 - nerespectarea normelor legale la comercializarea produselor din tutun și a băuturilor alcoolice 
pct. 10. - vânzarea cu  lipsă la cântar sau măsurătoare 
pct. 11 – lipsa buletinelor de verificare metrologică pentru cântare 
pct. 12 - vânzarea pe domeniul public a oricăror mărfuri în alte locuri decât cele autorizate de primării sau 

prefecturi 
pct. 13 - expunerea spre vânzare sau vânzarea de mărfuri sau orice alte produse  fără specificarea termenului 

de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat 
pct. 14 –lipsa  documentelor de proveniență a mărfuriilor.” 

        Art. 2. – Se aprobă modificarea și completarea art.11, pct.1b, CAPITOLUL VI, SANCȚIUNI, al 
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, Anexă la Hotărârea Consiliului Local  nr. 101/2017, care va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 11. -  Încălcarea  dispozițiilor  prezentelor  norme,  constituie  contravenție  și se aplică  următoarele 
sancțiuni: 

1. Sancțiuni principale, amendă după cum urmează: 
b).  de la 300 până la 500 lei, nerespectarea prevederilor: Art.10, punctele  2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 

14.” 
Art. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Viceprimarul municipiului 

Târgu Secuiesc, precum și Direcția Poliția Locală. 
                                                                                   Târgu Secuiesc,  la  30 martie  2022 
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