
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA 

nr. 32 din 30 aprilie 2020 
pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 71/2012 privind stabilirea obligațiilor  

și responsabilităților ce revin persoanelor juridice și cetățenilor din comuna Podoleni 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 18 alin.(1) și art. 24 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane 

și rurale, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 515/2002; 

- art.  2 alin.(2), art. 8 și art. 28 alin.(1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 180/2002; 

- art. 129 alin.(2) lit.„d” şi alin.(14) din O.U.G. Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ; 

Văzând Referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni, Raportul întocmit de 

compartimentul de resort şi Avizele comisiilor de specialitate; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

completarea ulterioară; 

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă prezenta 

hotărâre.  

Art.I. Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr. 71 din 22 noiembrie 2012 

privind stabilirea obligațiilor și responsabilităților de revin persoanelor juridice și cetățenilor 

din comuna Podoleni, se modifică și se completează după cum urmează:  

1.  Articolul 2 se modifică şi se completează în sensul că după litera  

j) se introduce litera k) cu  următorul cuprins:  

„k) de a nu lipi afișe sau materiale de orice fel pe adăposturile staţiilor mijloacelor 

de transport public de persoane de pe raza comunei Podoleni ” 
2.  Articolul 3 alin.(1) lit .„a” și „b” se modifică şi vor avea 

următorul cuprins:  

(a) Persoanele juridice se sancționează cu amenda de la 1.000  lei  la 2.500 lei; 

(b) Persoanele fizice se sancționează cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei. 

3.  Articolul 3 alin.(2) se modifică şi va avea următorul cuprins:  



 „(2) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării 

sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute mai sus, agentul 

constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.” 

 Art.II. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 
Ioan SÎRGHI SECRETAR GENERAL, 

 Anca-Lenuţa IOVU 
 


