
             ROMÂNIA                                                                                                                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
         JUDEȚUL SĂLAJ                                                                                                           SECRETAR GENERAL  
ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI  
              PRIMAR 

PROIECT 
HOTĂRÂREA NR. ___ 

din _______2022 
privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire locală pe teritoriul orașului Șimleu Silvaniei 

 
 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică; 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 14632/2022 al Primarului oraşului Șimleu Silvaniei; 
- Raportul de specialitate nr. 14775/2022  întocmit de către Biroul juridic și contencios administrativ; 
- Anunțul nr.15498/2022 privind aducerea la cunoștința publică elaborarea proiectului de hotărâre; 
Având în vedere: 
-Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură; 
-Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului, turism, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură; 
-Avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie pentru copii, 
tineret şi sport; 
- Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor 
omului, culte şi problemele minorităţilor; 

În baza prevederilor: 
- O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare ; 
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor; 
- Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată; 
- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – republicată; 
-HCL nr. 67/30.09.2009 privind măsurile ce se impun a fi întreprinse pentru asigurarea participării cetățenilor, instituțiilor publice și 
agenților economici la acțiunile care vizează buna gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a orașului Șimleu Silvaniei; 
-art. 129 alin. (1), ali, (2) lit.d), alin.(7) lit.g), lit.i), lit.j), lit.k) și lit.p), alin.(14), art.139 alin.(3) lit.e ) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ , cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂȘTE 
 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind normele de gospodărire locală pe teritoriul orașului Șimleu Silvaniei, conform 
Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art.2. Persoanele fizice, persoanele juridice, entitățile publice și/sau private au obligația să respecte prevederile 

Regulamentului privind normele de gospodărire pe teritoriul orașului Șimleu Silvaniei, prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute în prezentul Regulament se realizează de către polițiștii locali 

din cadrul Serviciului Poliția Locală, primar și împuterniciții acestuia. 
 
Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare  în termen de 10 zile calendaristice de la data aducerii la cunoștința publică, dată 

de la care se revocă și orice alte dispoziții contrare. 



Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul orașului Șimleu Silvaniei, Serviciul Poliția 
Locală  și compartimentele de specialitate. 

 
 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
 - Instituția Prefectului -Județul Sălaj; 
- Primarul orașului Șimleu Silvaniei; 
- Biroul juridic și contencios administrativ; 
- Serviciul Poliția Locală; 
- dosarul ședinței; 
- dosar hotărâri; 
- se aduce la cunoștința publică prin publicare pe site-ul orașului: www.simleusilvaniei.ro ; 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, _______2022, cu respectarea prevederilor 139 alin.3 lit. e) din OUG nr. 57/2019, cu un număr de ... voturi pentru, ...voturi împotrivă, ....voturi 
abţineri, din totalul de ... consilieri locali prezenţi. 
 
 
 
 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

MIHAI-CRISTIAN LAZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.simleusilvaniei.ro/


 
R  O  M  Â  N  I  A 

J U D E Ţ U L  S Ă L A J 
ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 

STR. LIBERTĂŢII NR.3 
TEL:0260-678622;FAX:0260-679220 

www.simleusilvaniei.ro 
e-mail:primaria_simleu@yahoo.com 

 
                      PRIMAR 
       NR. 14623/08.09.2022 
 
                      REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire locală pe teritoriul 
orașului Șimleu Silvaniei. 

 

 

Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna gospodărire a acestora și respectarea 
normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, a 
operatorilor economici și a altor persoane fizice și juridice. 

În acest sens, Ordonanța de Guvern nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările 
și completările ulterioare, stabilește o serie de obligații și responsabilități în sarcina autorităților administrației publice 
locale, dar și a persoanelor fizice și juridice în ceea ce privește efectuarea lucrărilor de curățenie și întreținere a clădirilor 
și terenurilor aflate în proprietatea sau folosința lor. 

Astfel, Art. 18 alin (1) din actul normativ mai sus menționat, prevede că: „Detalierea obligaţiilor şi 
responsabilităţilor concrete care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi 
cetăţenilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, se face prin hotărâri ale consiliului local, la propunerea primarului.” 

Ținând cont de rolul administrației publice a orașului Șimleu Silvaniei de a asigura cetățenilor un climat de ordine 
și curățenie, de a asigura și veghea la respectarea normelor de igienă atât pe domeniul public cât și în imobilele deținute 
sub orice formă de către persoanele fizice și juridice, apreciem că se impune adoptarea unui regulament care să 
stabilească în concret responsabilitățile acestora. 

Având în vedere prevederile art.129 lit alin (7) lit.g, lit.i), lit.j), lit.k) și lit.p) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, care prevăd că, consiliul local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar privind 
ordinea publică, protecția și refacerea mediului, grădinilor publice și rezervații naturale, dezvoltarea urbană, precum și 
toate activitățile de administrație social-comunitară, propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre și 
Regulamentul  privind normele de gospodărire locală pe teritoriul orașului Șimleu Silvaniei întocmit în acest sens. 

 

PRIMAR, 

MIHAI – CRISTIAN LAZAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.simleusilvaniei.ro/


R  O  M  Â  N  I  A 
J U D E Ţ U L  S Ă L A J 

ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 
STR. LIBERTĂŢII NR.3 

TEL:0260-678622;FAX:0260-679220 
www.simleusilvaniei.ro 

e-mail:primaria_simleu@yahoo.com 
 

Biroul juridic și contencios administrativ 
     NR. 14775/12.09.2022 
 
 

  RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire locală pe teritoriul orașului 
Șimleu Silvaniei 

 
 

Potrivit prevederilor O.G. 21/30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, buna 
gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igienă, constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor 
administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a persoanelor juridice și peroanelor fizice. 

Ordonanța Guvernului nr.21/2002, stabileşte astfel în art.1 alin(1) „obligaţiile şi răspunderile care revin 
autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici și persoanelor fizice și juridice, 
pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora.” 

Organizarea, derularea și participarea la activitățile edilitar-gospodărești constituie o obligație permanentă 
a Consiliului local al orașului Șimleu Silvaniei, Primarului orașului Șimleu Silvaniei, autorităților și instituțiilor publice, 
agenților economici, persoanelor fizice și juridice.  

Consiliul local, precum și primarul orașului Șimleu Silvaniei răspund de organizarea, conducerea, 
îndrumarea, coordonarea și controlul întregii activități de gospodărire și înfrumusețare a localității de păstrarea 
ordinii și curățeniei pe teritoriul localității. 

În îndeplinirea atribuțiilor ce revin potrivit O.G. nr.21/2002 cu modificările și completările aprobate prin 
Legea 273/2020 și a prezentului regulament, consiliul local și primarul vor adopta și vor dispune măsurile ce se 
impun pentru asigurarea participării autorităților și instituțiilor publice, agenților economici, persoanelor fizice și 
juridice, la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localității orașului Șimleu Silvaniei și 
în afara acestuia, la efectuarea la timp a activităților gospodărești.  

Consiliul local va stabili prin hotărâri adoptate în condițiile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și 
ale Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, fapte săvârșite de instituțiile publice, 
agenții economici, alte persoane juridice precum și de cetățeni, care constituie contravenții în domeniul bunei 
gospodăriri a localităților urbane și rurale și sancțiunile ce se pot aplica pentru acestea. 

Actele normative care stabilesc contravențiile și cuantumul amenzilor ce pot fi aplicate sunt: 
• Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice; 
• Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006; 
• Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii publice; 
• Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea 
condominiilor; 
• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
• O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
• O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului; 
• O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor; 
• O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 
• O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; 

Ținând cont de rolul conferit administrației publice a orașului Șimleu Silvaniei de a asigura cetățenilor un climat de 
ordine și curățenie, de a asigura și veghea la respectarea normelor de igienă atât pe domeniul public cât și în imobilele 

http://www.simleusilvaniei.ro/


deținute sub orice formă de către persoanele fizice și juridice, apreciem că se impune adoptarea unui regulament care să 
stabilească în concret responsabilitățile acestora, iar regulamentul prevăzut în Anexă stabilește în concret atat obligaţiile 
cât şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici și 
persoanelor fizice și juridice, pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie 
pe teritoriul orașului Șimleu Silvaniei. 

Având în vedere cele consemnate în Referatul de aprobare a dlui primar, în proiectul de hotărâre și regulamentul 
din Anexă, în temeiul prevederilor art. 139, alin. 3 lit. a) coroborat cu art. 136, alin. 8 lit.b) OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi. 

 
 
 

Biroul juridic și contencios administrativ, 
CONSILIER JURIDIC, 

Alexandra GHILEA 
Mariana SALE 

 
 

 
 


