
R O M A N I A                                                    
JUDETUL GORJ
COMUNA DANESTI                                    
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA  NR.24

 Privind sancționarea contravențională abandonarea, aruncarea și gestionarea
necontrolată a deșeurilor pe domeniul public și privat al comunei Dănești 

Consiliul Local al Comunei Dănești ,județul Gorj

Având în vedere:

 Nota de constatare a Gărzii Naționale de Mediu- Comisariatul 

Județean Gorj cu nr. 3030/25.03.2021 cu privire la faptul că pe DN 

74A Tg-Jiu-Barza-Trocani-Brătuia au fost abandonate deșeuri;

 Referatul de aprobare  întocmit de  către primarul comunei- inițiatorul

proiectului privind abandonarea, aruncarea și gestionarea necontrolată

a deșeurilor pe domeniul public și privat al comunei Dănești;

 Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre - privind abandonarea,

aruncarea și gestionarea necontrolată a deșeurilor pe domeniul public 

și privat al comunei Dănești întocmit de către compartimentul juridic 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dănești;

 Prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, art 21, art

50  și  art  59,  alin.  2  Autorităţile  administraţiei  publice  locale  a

unităţilor  administrativ-teritoriale  şi  a  municipiului  Bucureşti

aprobă, prin hotărâri ale consiliului local/judeţean/general, măsurile

necesare pentru interzicerea abandonării,  aruncării  sau gestionării

necontrolate a deşeurilor. 



 Prevederile  O.G nr. 2/2021 privind regimul juridic al contravențiilor,

cu modificările și completările ulterioare, art 2, art.4, art. 5, art 8, art

15;

 Avizele  comisilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Local  al

Comunei Dănești,

 Prevederile art. 129, alin. 2, lit. a), lit b), alin. 4, lit. e), lit. g), alin. 7.

lit.  i)  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul  Administrativ,  privind

atribuțiile consiliului local;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Abandonarea, aruncarea și gestionarea necontrolată a deșeurilor

pe domeniul public și privat al comunei Dănești constituie contravenție și se

sancționează cu avertisment sau cu amendă contravențională cuprinsă între

1000-2000 Ron.

Art.2.  Pe  lângă  sancțiunea  principală  a  avertismentului  sau  a  amenzii  se

stabilește  și  sancțiunea  contravențională  complementară  de  aducere  a

terenului în starea inițială.

Art.3 Constatarea și sancționarea contravențiilor se va face de către primarul

comunei Dănești.

Art.4 Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data

înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii

prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiunea expresă

despre această posibilitate.

Art.5. Prezenta se comunică:

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj;

- Primarului Comunei Dănești;



- Compartimentul  Contabilitate,  Taxe  și  Impozite  din  cadrul

Primăriei Comunei Dănești 

- Cetăţenilor  Comunei  Dănești,  Județul  Gorj  prin  afişare  la  sediul

primăriei și pe site-ul oficial www.comunadanesti.ro 

Prezenta hotarâre a fost adoptata in sedinta ordinară  a Consiliului Local 
Danesti din data de  21.04.2021  cu un numar de 13 voturi pentru,-voturi 
contra si....-.. abtineri din totalul de 13 consilieri prezenți din 13 consilieri în 
funcție.
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