
ROMANIA
JUDETUL CARA~-SEVERIN

ORASUL BOCSA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Orasului Bocsa

Consiliullocal Bocsa, intrunit in sedinta ordinarii,
Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Orasului Bocsa si rapoartele

comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 1, nr. 2, nr. 3 ~inr. 4,
Vazand referatul de specialitate ale Serviciului Public de Politie Locala Bocsa, rapoartele

Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Serviciul Public de Gospodarie Comunala
Bocsa, Serviciul Comunitar de Cadastru si Agricultura, compartimentul Patrimoniu si al
Compmiimentului Juridic din cadru1 Primariei Orasului Bocsa,

Potrivit prevederilor ali. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2), lit. d) din O.G. nr. 2/2001privind
regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luand in considerare prevederile Legii politiei locale nr. 155/2010, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si H.C.L. nr. 78/2014 privind infiintarea
Serviciului Public de Politic Locala Bocsa, precum si H.C.L. nr. 110/2014 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare ~iFunctionare a Serviciului Public de Politie Locala Bocsa,

Avand in vedere reglementarile cuprinse in:
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in adrninistratia public,
republicata, cu modificarile ~icornpletarile ulterioare,
Legea nr. 5011991 privind .....
Legea nr. 6111991 privind pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de
convieruire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata,
Legea nr. 20512004 privind protec'ia animalelor,
Ordinul M.I.R.A. nr. 52312008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
legii nr. 205/2004,
Legea 111'. 1211990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie,
comer] sau prestari de servicii i1icite, republicata,
Legea nr. 421/2002 privind regimu1 juridic a1vehicu1elor fara stapan sau abandonate
pe terenuri apartinand domeniu1ui public sau privat al statului ori a1 unitatilor
ad111inistrativ -teritorial e.
O.G. nr.195/2002, republicata, privind regimul drumurilor,
O.U.G. nr. J 95/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata,
O.U.G. 111'. 195/2005 privind protectia mediului, republicata,
Legea ur. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, va1orilor 91 protectia
persoanelor, republicata,
O.U.G. 111'. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta 9i acte1e de identitate ale
cetateni10r romani, republicata,
O.U.G. nr. 55/2002, republicata, privind regimul de detinere a1 d.ini10r pericu10~j sau
agresivi,



in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) si d), din Legea administratiei
publice locale nr. 21512001, republicata, cu modificari si completari ulterioare,

In temeiul prevederilor ert, 45, alin. (2), din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice
locale, republicata, cu modificari ~icompletari ulterioare,

HOTARA~TE

Art. 1. Se aproba stabilirea si sanctionarea contraventilor pe teritoriul Orasului Bocsa,
conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. La data adoptarii prezentei hotarari se revoca toate hotararile consiliului local
anterioare privitoare la constatarea si sanctionarea contraventiilor pe raza Orasului Bocsa,

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
Serviciul Public de Politie Locala Bocsa, Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului,
Serviciului Public de Politic Locala Bocsa, Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului,
Serviciul Public de Gospodarie Comunala Bocsa, Serviciul Comunitar de Cadastru si
Agricultura, compartimentul Patrimoniu si al Cornpartimentului Juridic din cadrul Primariei
Orasului Bocsa.

Art. 4. Secretarul orasului Bocsa va comunica prezenta hotarare in maximum 10 zile
lucratoare de la adoptare lnstitutiei Prefectului judetului Caras-Severin, Primarului orasului
Bocsa,
Politiei Orasului Bocsa, Serviciului Public de Politie Locala Bocsa, Serviciului Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, Serviciul Public de Gospodarie Comunala Bocsa, Serviciul Comunitar
de Cadastru ~iAgriculture, Compartimentul Patrimoniu si al Compartimentului Juridic din cadrul
Primariei Orasului Bocsa,
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