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REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND
STABILIREA UNOR
MĂSURI PENTRU PĂSTRAREA ORDINII ŞI CURĂŢENIEI ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI
Asigurarea şi păstrarea curăţeniei pe teritoriul orașului Călimănești, buna
gospodărire a acestuia, constituie o obligaţie fundamentală a administraţiei publice locale, a
agenţilor economici şi instituţiilor publice, a asociaţiilor de proprietari şi a tuturor cetăţenilor
în general.
Potrivit prevederilor art. 8 şi art. 18 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.515/2002,
consiliul local şi primarul au obligaţia de a asigura măsurile necesare pentru buna
gospodărire a localităţii, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul
acesteia. În acest scop, în anul 2007, Consiliul Local a adoptat Hotărârea nr.1 privind
aprobarea "Normelor de salubrizare ale orașului Călimănești", principalul act administrativ
normativ prin care s-a urmărit asigurarea şi menţinerea curăţeniei, creşterea nivelului estetic
şi de confort urban al oraşului.
Cu toate că acest act normativ s-a dorit a fi cuprinzător atât sub aspectul noţiunilor
reglementate, cât şi sub cel al faptelor ce constituie încălcări ale normelor de convieţuire
socială, schimbările fireşti intervenite de-a lungul timpului în societate în general şi în
comunitatea locală în special, au făcut ca în prezent să fie necesară o actualizare a H.C.L.
nr.1/2007. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât o parte din prevederile acestei hotărâri
(gestionarea deşeurilor urbane) au fost reluate şi incluse în H.C.L. nr. 67/2020 privind
actualizarea Regulamentului serviciului de salubrizare a orașului Călimănești în
conformitate cu Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul nr.82/2015 al Preşedintelui
A.N.R.S.C., fapt de natură să creeze practic o dublă reglementare şi, implicit, să îngreuneze
aplicarea celor două acte normative.
De asemenea, modificările semnificative asupra regimului sancţionator aduse de
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (regula generală de
achitare a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ întermen de 15 zile de
la data înmânării sau comunicării procesului verbal), impun, pe de o parte, o corelare a
hotărârii consiliului local cu prevederile legii-cadru, iar pe de altă parte, o revizuire a nivelului
minim al contravenţiilor astfel încât norma juridică sancţionatorie să aibă suficientă forţă de
coerciţie pentru a descuraja manifestările nedorite/ilicite sau pentru a determina
contravenienţii să intre în legalitate şi să îşi corecteze comportamentul.
Proiectul de hotărâre supus dezbaterii a fost întocmit cu respectarea următoarelor
prevederi legale, în a căror implementare şi aplicarea fost elaborat, după cum urmează:
- O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.515/2002;
- O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare,
- O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările
ulterioare;

- art.129 alin.(l), alin.(2) lit.d) şi alin.(7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
CodulAdministrativ.
Această iniţiativă normativă a respectat procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, regulamentul fiind publicat pe
site-ul Primăriei orașului Călimănești.
Ţinând cont de cele prezentate şi pentru actualizarea prevederilor cuprinse în
H.C.L. nr. 1/2007, propunem Consiliului Local adpotarea unui nou Regulament privind
stabilirea unor măsuri pentru păstrarea ordinii şi curăţeniei în orașul Călimănești conform
Anexei la prezentul proiect de hotărâre. Valoarea minimă a despăgubilor pentru distrugeri și
degradări ale bunurilor din domeniul public si privat al orașului Călimănești sunt prevăzute în
Anexa nr 1 la regulamentul supus aprobări iar sancţiunile aplicabile sunt prezentate
centralizat în Anexa nr 2 la prezentul regulament.

PRIMAR
DR. FLORINEL CONSTSNTINESCU

