
   
HOTĂRÂRE  

 
Pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire comunală,  

pe teritoriul comunei Lăzăreni, județul Bihor 
 
            Având în vedere: 
-  referatul de aprobare nr.583/11.03.2021 al primarului comunei Lăzăreni și  raportul 
de specialitate al compartimentului urbanism și mediu înregistrat sub nr. 
584/11.03.2021; 
- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul consiliului local; 
            Ținând cont de prevederile: 
 -   art. 1- art.6 , art. 8, art.9, art. 19 art. 24 și art. 24 1 din O.G. 21/2002, privind normele 
de gospodărire a localităților urbane și rurale, cu modificările și completările 
ulterioare, aprobată prin  Legea nr. 515/2002  ;  
-   art. 90 din  OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și 
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 265/2006 ; 
-    art. 2 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 
completările ulterioare; 
-   art. 17, art. 20 ,art. 59 alin. (1) și alin.(2) din Legea Nr. 211/2011privind regimul 
deşeurilor, republicată;  
          În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) alin. (7), lit. g), lit. i) și ale art. 196 alin. 
(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
         CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂZĂRENI 
 
       HOTĂRĂȘTE: 
          Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind normele de gospodărire comunală, pe 
teritoriul comunei Lăzăreni, județul Bihor, conform anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art. 2. Constatarea și sancționarea contravențiilor se vor face de către primarul și 
viceprimarul comunei Lăzăreni, județul Bihor și de către persoanele împuternicite prin 
dispoziția primarului. 
          Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul, 
viceprimarul comunei Lazareni și persoanele împuternicite prin dispoziție. 
          Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul general, primarului 
și viceprimarului , Instituției Prefectului - Județul Lazăreni și  se va aduce la 
cunoștiință publică prin afișare pe site ul primăriei. 
 
                     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      
                       CONTRASEMNEAZĂ 
                               Blăguța Crăciun  - Dumitru                                                              
             SECRETAR GENERAL 
                                            Butiri Olimpiu 
         Nr. 25 din 31 martie 2021 
        Nr. Total consilieri 13 din care prezenți 12 
          Nr. Voturi Pentru 12, împotrivă-,abțineri 


