
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

COMUNA CÂLNIC 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 95/2022 

privind aprobarea completării Regulamentului pentru desfășurarea activităților de curățenie, 

întreținerea, păstrarea liniștii și ordinii publice a Comunei Câlnic, aprobat prin HCL nr. 35/2021 

privind  Regulamentului pentru desfășurarea activităților de curățenie, întreținerea, păstrarea 

liniștii și ordinii publice a Comunei Câlnic 

 

Consiliul local al Comunei Câlnic, întrunit în ședința publică ordinară, din data de 19.08.2022; 

Luând în dezbatere: 

            - Proiectul de hotărâre nr. 70/2022 privind aprobarea completării Regulamentului pentru 

desfășurarea activităților de curățenie, întreținerea, păstrarea liniștii și ordinii publice a Comunei Câlnic, 

aprobat prin HCL nr. 35/2021 privind  Regulamentului pentru desfășurarea activităților de curățenie, 

întreținerea, păstrarea liniștii și ordinii publice a Comunei Câlnic; 

         -  Referatul de aprobare  nr. 70/1/2022 al primarului Comunei Câlnic; 

           - Raportul de specialitate nr. 3713 din 28.06.2022 întocmit de secretarul general al Comunei 

Câlnic; 

 Având în vedere prevederilor: 

 HCL nr. 35/2021 privind  Regulamentului pentru desfășurarea activităților de curățenie, 

întreținerea, păstrarea liniștii și ordinii publice a Comunei Câlnic, 

 Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată;  

 Legea nr. 61/1991 - sancţionarea faptelor de încalcare a unor norme de conviețuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;  

 Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată;  

 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, republicată; 

  Legea 205/2004 privind protecţia animalelor republicată.  

 OUG 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, republicată,  

 Legea nr. 448/2006 republicată 2008, legea privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap;  

 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată;  

 Ordonanţa nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, republicată;  

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii – republicată,  

 ORDIN   Nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viaţă al populaţiei,  

 Lege  31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 

 Legii nr 52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică; 

     -  Avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului Local al comunei 

Câlnic; 



  În temeiul art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE 

Art.I. Se aprobă completarea Regulamentului pentru desfășurarea activităților de curățenie, 

întreținerea, păstrarea liniștii și ordinii publice a Comunei Câlnic, aprobat prin HCL nr. 35/2021 

privind  Regulamentului pentru desfășurarea activităților de curățenie, întreținerea, păstrarea 

liniștii și ordinii publice a Comunei Câlnic, la art. 9, cu litera g), care va avea următorul cuprins: 

”g) amplasarea la mai puțin de 10 m a unui adăpost de creșterea animalelor în gospodăriile 

situate în imediata vecinătate a instituțiilor publice (clădirile publice aparținând Primăriei 

Comunei Câlnic, Școli, Dispensare, Biserici, Poliție); se permite creșterea în gospodăriile 

antemenționate a cel mult 2 capete în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) și cel 

mult 25 păsări, exploatarea facându-se astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc 

pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate;” 

Art.II. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza de către Primarul 

Comunei Câlnic, prin aparatul de specialitate. 

Art.III. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite, în termenul şi în 

condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

           Prezenta hotărâre va fi afişată, se va publica pe site-ul primăriei şi în monitorul oficial al 

Comunei Câlnic şi se comunică: 

          - Instituţiei Prefectului Judeţului Alba 

          - Primarului Comunei Câlnic 

          - Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Comunei Câlnic 

 Câlnic, la 19.08.2022 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ 

   TOMESCU GHEORGHE-CLAUDIU                    SECRETAR GENERAL Comuna Câlnic,  

                                                                         MATEI Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Total consilieri locali 11 

Prezenți 10 

Pentru 7 

Împotrivă 0 

Abțineri 3 

 



CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, DUPĂ SEMNĂTURA 

PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 95/2022 

Nr. 

crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) …/…/2022  

2 Comunicarea către primarul comunei2) …/…/2022  

3 Comunicarea către prefectul județului3) …/…/2022  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …/…/2022  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) …/…/2022  

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz …/…/2022  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după 

caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile 

lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 

comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 

zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 

adresează.” 

 


