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- privind stabilirea faptelor săvârșite de instituțiile publice, agenții economici, alte persoane juridice, 

precum și de cetățeni, care constituie contravenții în domeniul bunei gospodăriri a comunei Vama 
Buzăului, precum și a sancțiunilor ce se pot aplica pentru acestea 

 
 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, văzând raportul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Având în vedere prevederile art. 24 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 

rurale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 36, alin. (9) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Cunoscând prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  : 
 

 Art.1: Se stabilesc faptele săvârșite de instituțiile publice, agenții economici, alte persoane juridice, 
precum și de cetățeni, care constituie contravenții în domeniul bunei gospodăriri a comunei Vama Buzăului, 
următoarele: 

a. depozitarea pe domeniul public al Comunei Vama Buzăului a oricărui tip de material; 
b. necurățirea spațiului din fața proprietății de zăpadă, gheață, diverse materiale sau vegetație; 
c. neîntreținerea în bune condiții a gardului împrejmuitor al proprietății de la frontul stradal; 
d. extinderea gardului împrejmuitor al proprietății pe domeniul public al Comunei Vama Buzăului; 
e. lăsarea liberă a câinilor în intravilanul comunei Vama Buzăului; 
f. lăsarea nesupravegheată în intravilanul comunei Vama Buzăului a altor animale domestice 

deținute; 
g. arderea miriștilor și a diverselor materiale.   

 
  Art.2:  Faptele menționate la art. 1 constituie contravenții ce vor fi constatate de primar, împuterniciți ai 

primarului sau reprezentanți ai Postului de Poliție al comunei Vama Buzăului, și vor fi sancționate cu amendă 
contravențională de la 50 lei la 2.500 lei.   

 
         Art.3:  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Vama Buzăului. 
 
         Art.4:  Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov şi se aduce la 
cunoştinţă publică. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       Constantin Sebastian BULARCA                           Avizează pentru legalitate, 
                                    SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                      Adrian Constantin GĂITAN 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”. 


