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HOTĂRÂREA  NR. 37

 Privind completarea  HCL nr.24 /21.04. 2021 referitoare la , 
sancționarea contravențională pentru 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:
-Proiectul de hotărâre inițiat
-Referatul de aprobare  la proiectul de hotărâre ;
-Raportul de specialitate  la proiect
-Adresa Instituției Prefectului  Județului Gorj cu nr. 7784/ 21.05. 2021,
-HCL NR24 din data de 21.04.2021 privind sancționarea contravențională 
pentru abandonarea, aruncarea și gestionarea necontrolată a deșeurilor pe 
domeniul public și privat al comunei Dănești 
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local.
 În baza prevederilor art.139 alin.(1) și art.196 alin.1 lit.a din OUG  57/2019 
privind codul administrative,

                                H O T A R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă completarea HCL nr. 24  din data de  21.04.2021 referitoare
sancționarea contravențională pentru abandonarea, aruncarea și gestionarea 
necontrolată a deșeurilor pe domeniul public și privat al comunei Dănești 
prin introducerea unui nou articol, respectiv art. 7 prin care se prevede 
termenul de intrare în vigoare al acestei horâri de 20 de zile de la data 
publicării la sediul Primăriei comunei Dănești Județul Gorj.

Art.2. Articolul nr. 7 din HCL nr. 24din 21.04.2021 va avea următorul 
conținut:Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 20 de zile de la data 
publicării la sediul Primăriei comunei Dănești și pe pagina de internet.

Art.3.Se mențin restul  prevederilor din HCL nr. 24/2021.



Art. 4.Prezenta hotărâre se va comunica, primarului,aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Dănești ,Instituției Prefectului Județului 
Gorj și se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției.

Prezenta hotarâre a fost adoptata in sedinta ordinară  a Consiliului Local 
Danesti din data de  27.05.2021  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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