
                  ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

  
H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Regulamentului Serviciului de salubrizare din oraşul Căzănești, 
pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.57/29.06.2020 
 

 Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 IULIE 
2020,  

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 4073 din 22.07.2020 al Primarului oraşului Căzăneşti; 
- adresa Instituției-Prefectului județul Ialomița nr.10926 din 07.07.2020 înregistrată la 

Primăria orașului Căzănești sub nr.24/11 din 17.07.2020; 
Examinând: 
- raportul Compartimentului Achiziții Publice, Investiții și Protecția Mediului nr. 4088 

din 23.07.2020;  
- avizul Comisiei juridice şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, drepturile 

cetăţenilor nr. 4182 din 28.07.2020; 
În conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) și (5) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 

privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.12 alin.(3) și art.30 alin.(7) din Legea nr.101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.129 alin.(2)-(3) din  Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a 

localităţilor aprobat prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.82/2015, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.d) coroborate cu cele ale alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1) și 
ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.I. Alin.(1) al art.45 din Regulamentul Serviciului de salubrizare din oraşul 
Căzănești, pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.57/29.07.2020 se modifică și va avea următorul conținut: 

„Art. 45 (1) În conformitate cu prevederile art.30 alin.(7) din Legea nr.101/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, nerespectarea de către operator a prevederilor art. 35 
lit. h) din prezentul regulament constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 
1.000 lei la 1.500 lei.” 

Art.II. Alin.(2) al art.45 din Regulamentul Serviciului de salubrizare din oraşul 
Căzănești, pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.57/29.07.2020 se modifică și va avea următorul conținut: 
 „Art. 45 (2) Nerespectarea de către utilizator a prevederilor art. 38, lit. c) şi e) din 
prezentul regulament constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 
1000 lei.” 
 
 
 
 
 



Art.III. Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului general al orașului 
Căzănești, Primarului oraşului Căzăneşti și compartimentele de specialitate pentru aducere la 
îndeplinire.  

 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                     Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                              Secretar General al UAT, 
   STELIAN TRAIAN                                         OANCEA GEORGETA 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea simplă de 

voturi, astfel:  11 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 
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