
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Mihai Eminescu  

nr. 26/2018 privind aprobarea Regulamentului pentru constatarea și 
sancționarea contravențiilor pe teritoriul comunei Mihai Eminescu, județul 

Botoșani, cu modificările și completările ulterioare  
 

Consiliul Local al Comunei Mihai Eminescu, județul Botoșani, întrunit in 
şedinţa din data de 27.09.2022, 

Analizând referatul de aprobare al Primarului comunei privind necesitatea 
adoptării hotărârii pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Mihai 
Eminescu nr. 26/2018 privind aprobarea Regulamentului pentru constatarea și 
sancționarea contravențiilor pe teritoriul comunei Mihai Eminescu, județul Botoșani, cu 
modificările și completările ulterioare, 

In baza :  
- Referatului nr. 12770/26.09.2022 întocmit de șef-serviciu al Serviciului juridic, 

achiziții publice și cadastru, 
- Raportului de specialitate al compartimentului juridic, 
- Avizelor comsiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
În conformitate cu prevederile: 
 art. 3 și 4 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea 

localitatilor urbane si rurale, aprobata si modificata prin Legea nr. 515/2002 , 
 art. 129 alin. (2) - (14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările si completările 

ulterioare; 
  Legea nr. 230/2006 a iluminatului public, cu modificările si completările 

ulterioare; 
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii, cu modificările si 

completările ulterioare; 
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările si completările ulterioare; 
 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările 

si completările ulterioare; 
 Legea nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările si 

completările ulterioare; 
 O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, privind circulaţia pe 

drumurile publice cu modificările si completările ulterioare; 
 Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 

publicitate, cu modificările si completările ulterioare 
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Consiliul local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta Hotărâre: 



 
Art. 1. (1). Se aprobă modificarea Regulamentului pentru constatarea și 

sancționarea contravențiilor pe teritoriul comunei Mihai Eminescu, județul 
Botoșani aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Mihai Eminescu nr. 
26/2018, prin abrogarea Cap. IV – ”Contravenții și sancțiuni cu privire la amenajarea 
teritoriului, urbanism și activitatea în construcții”. 

(2). Regulamentul descris la alin. (1) este prezentat în Anexa nr. 1, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3). Se aprobă modelul procesului verbal de constatare și sancționare 

contravențiilor pe teritoriul comunei Mihai Eminescu, județul Botoșani prezentat în Anexa 
nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.. 

 
Art. 2. Primarul comunei Mihai Eminescu prin intermediul compartimentelor de 

specialitate se va îngriji de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
Art. 3. Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Serviciilor și Compartimentelor din 
aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Eminescu. 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , 
FĂNICĂ MOISII 

CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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