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HOTĂRÂREA NR. 2/2019 

cu privire la modificarea Hotărârii nr. 34/2015 privind instituirea normelor 

 de bună gospodărire pe teritoriul Comunei Ozun 

 
 

Consiliul Local al Comunei Ozun, jud. Covasna, 

întrunit în şedinţa ordinară din 18 ianuarie 2019,  

Văzând expunerea de motive al primarului comunei Ozun cu privire la modificarea 

Hotărârii nr. 34/2015 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul Comunei 

Ozun,  

În baza prevederilor art. 59 din Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,  

Având în vedere prevederile: 

- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și 

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 3, art. 18 alin. (1) şi art. 24 din Ordonanţa nr. 21/2002 privind gospodărirea 

localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (6) pct. 14 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Articol unic – Anexa la H.C.L. nr. 34/2015 privind instituirea normelor de bună 

gospodărire pe teritoriul Comunei Ozun se modifica după cum urmează:  

1. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:  



„Art. 5. - Locuitorii comunei Ozun, respectiv din Ozun, Lisnău, Lisnău Vale, Măgheruş, 

Săntionlunca, Bicfalău și Lunca Ozunului, au obligația de a asigura îngrijirea imobilelor 

aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor gospodărești, curților, împrejmuirilor si 

de a păstra ordinea si curățenia pe străzi, drumuri, în piețe, parcuri si grădini, în celelalte 

locuri publice, inclusiv locurile de agrement extravilane aparținătoare comunei Ozun.” 
 

2. Articolul 76 se modifică si va avea următorul cuprins:  

”Art. 76. - Constituie contravenție următoarele fapte săvârșite de instituții publice, agenți 

economici, alte persoane juridice, cetățeni, asociațiile de locatari sau proprietari si se 

sancționează după cum urmează: 

a) cu amenda de la 100 lei la 250 lei pentru persoanele fizice si de la 500 lei la 1000 lei 

pentru persoanele juridice încălcarea prevederilor: art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 alin. (2) 

lit. f, g, j, k, art. 10, art. 11, art. 15, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23 alin. (2), 

(3), art. 29 alin. (1), art. 33, art. 34, art. 39 lit. c), art. 40, art. 42 alin. (3), (4), (5), art. 45-

49, art. 54, art. 56 lit. a), b), art. 58, art. 59, art. 61, art. 67-71. 

b) cu amenda de la 200 lei la 400 lei pentru persoanele fizice si de la 700 lei la 1200 lei 

pentru persoanele juridice încălcarea prevederilor art. 4, art. 9 alin. (1), alin. (2) lit.a-e, h) si 

i), art. 12 lit. a-d, art. 13, art. 14, art. 18, art. 21, art. 23 alin. (1), art. 24-28, art. 29 alin. (2), 

art. 30, art. 31, art. 36, art. 38, art. 39 lit. a) si b), art. 41-43, art. 55, art. 56 lit. c), art. 57, 

art. 60, art. 62, art. 63, art. 65, art. 66. 

c) cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice si de la 1500 lei la 2500 lei 

pentru persoanele juridice încălcarea prevederilor art. 29 alin. (4), (5), art. 32, art. 50-53, 

art. 64 a) – d), art. 72. 

d) cu amenda de la 1000 la 1500 lei si demontarea izolației montate neregulamentar în cazul 

încălcării prevederilor art. 64. lit. e). 

e) cu amenda de la 1.500 la 2.500 lei pentru asociațiile de proprietari care încălca 

prevederile art. 44 alin. (6). 

f) cu amenda de la 1000 lei la 2500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74.” 

 

 Ozun, la 18 ianuarie 2019. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Németh Ioan 

 

 
      Contrasemnează: 

secretara comunei, 

     Aczél Melinda Cecília 
 

 

 
 

 

 

Difuzare: 

 1 ex. la dosar cu hotărâri 

 1 ex. Biroul financiar-contabil, impozite şi taxe 

 1 ex. Primar 
 1 ex. Prefecturii jud. Covasna 


