ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 59
din 7 decembrie 2016

privind constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii ,pe
teritoriul comunei Livezeni.
Consiliul Local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,
Analizând raportul de specialitate şi expunerea de motive a primarului
comunei Livezeni ,
Având în vedere avizul comisiei de specialitate,
Luând act de H.C.L.Livezeni nr.26/05.05.2016 privind înfiinţarea Poliţiei
locale,
In conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 privind Poliţia Locală,ale
Normelor de aplicare a Legii nr.155/2010,aprobate prin H.G.1332/2010,Legea
61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire
socială,a ordinii şi liniştii publice,republicată,Legea nr.12/1990 privind protejarea
populaţiei împotriva unor activităţi de producţie,comerţ sau prestări de servicii
ilicite,republicată,Legea 554/2003 privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic
al capitalei şi a altor localităţi,Legea 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor
fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al
statului ori al unităţilor administrativ teritoriale,OG.43/1997 privind regimul
drumurilor,republicată,OUG
195/2002
privind
circulaţia
pe
drumurile
publice,republicată,OUG 195/2005,HG nr.36/1996 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a
drumurilor,Legea 50/1991 republicată şi actualizată,Legea 18/1991,Legea 333/2003
privind
paza
obiectivelor,bunurilor,valorilor
şi
protecţia
persoanelor,republicată,OUG 97/2005 privind evidenţa,domiciliul,reşedinţa şi actele
de identitate ale cetăţenilor români,republicată,Legea 205/2004 privind protecţia
animalelor,republicată ,
In conformitate cu prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative,republicată,
Potrivit competenţelor conferite de dispoziţiile art. 36, art.45 şi art.115 alin.(1)
lit.b) din legea 215/2001 aprivind administraţia publică locală,republicată,cu
modificările şi completările ulterioare,

hotărăşte:
Art.1.Asigurarea ordinii şi liniştii publice,păstrarea curăţeniei,comerţul
stradal,protecţia mediului inconjurător,respectarea normelor de convieţuire socială şi
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igienă pe teritoriul comunei Livezeni constituie o obligaţie fundamentală a autorităţii
administraţiei publice,agenţilor economici,a altor persoane juridice,precum şi a
cetăţenilor.
Art.2.(1) Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte de
către persoanele juridice,dacă nu sunt comise în astfel de condiţii,încât,potrivit legii
penale,să fie considerate infracţiuni:
a) Neântreţinerea curăţeniei şi igienei în magazine,localuri de administraţie
publică,chioşcuri, tonete şi spaţiile din jurul acestora;
b) Neântreţinerea in stare corespunzătoare a imobilelor în care îşi desfăşoară
activitatea,prin efectuarea lucrărilor de reparaţii,amenajări si a altor lucrări
specifice;
c) Neasigurarea reparării,spălării geamurilor şi a vitrinelor,neânlocuirea
jgheaburilor,burlanelor uzate,ţiglelor,olanelor si a geamurilor sparte la frontul
străzii,precum şi a firmelor uzate şi deteriorate,neântreţinerea firmelor şi a
faţadelor
imobilelor
in
care
îşi
desfăşoară
activitatea,inclusiv
nespălarea,necurăţarea şi nezugrăvirea periodică a acestora;
d) Nesalubrizarea terenurilor deţinute cu orice titlu
e) Neasigurarea curăţeniei la locurile de depozitare a materialelor în curţile
interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin,precum şi pe căile de
acces.Vegetaţia necontrolată,sălbatică,nu are voie să depăşească înălţimea de
50 cm.
f) Neasigurarea igienei în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă,prin
activităţi de curăţare,dezinsecţie şi deratizare;
g) Depozitarea necorespunzătoare a
rezidurilor
menajere,industriale,agricole,precum şi a materialelor nefolosibile;
h) Neefectuarea şi nemenţinerea curăţeniei trotuarelor,a locurilor de parcare pe
care le folosesc.
i) Neândepărtarea zăpezii şi a gheţii imediat după depunere de pe trotuarele din
dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte
scopuri.Zăpada sau gheaţa se va depune lângă trotuar fără să împiedice
circulaţia şi scurgerea apei în şanţurile de colectare;
j) Nerefacerea zonelor verzi afectate de lucrări edilitar gospodăreşti prin lucrări
de gazonare,plantaţii de flori sau gard viu;
k) Imprejmuirea şi ocuparea domeniului public fără autorizare;
l) Neefectuarea curăţeniei în jurul şantierelor de construcţii şi reparaţii;
m) Neâncheierea contractelor pentru colectare de deşeuri menajere cu operatori
de servicii publice de salubrizare şi pentru colectarea deşeurilor recirculabile
cu unităţile de profil potrivit reglementărilor legale în vigoare.
n) Neamplasarea la fiecare intrare din stradă,la punctele de lucru şi la sediul
unde îşi desfăşoară activitatea a unui coş de gunoi.
(2) Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte de către
persoanele fizice,dacă nu sunt comise în astfel de condiţii,incât,potrivit legii penale,să
fie considerate infracţiuni:
a) Neîntreţinerea şi necurăţarea locuinţelor pe care le deţin in proprietate sau cu
chirie,a anexelor gospodăreşti,a curţilor şi împrejmuirilor acestora;
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b) Necurăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul
străzii,tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora,potrivit măsurilor stabilite de
comisiile locale;
c) Neânlocuirea jgheaburilor,burlanelor uzate,ţiglelor,olanelor si a geamurilor
sparte la frontul străzii;
d) Nefinalizarea construcţiilor începute,pe baza autorizaţiilor eliberate de
primar,în condiţiile şi termenele stabilite de acestea;
e) Nerepararea şi neântreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
f) Nemenţinerea curăţeniei locurilor de parcare pe care le folosesc
g) Nesalubrizarea terenurilor deţinute cu orice titlu;
h) Necosirea ierbii,a gazonului din spaţiile verzi aferente sau limitrofe
imobilului,curţii,grădinii. Vegetaţia necontrolată,sălbatică,nu are voie să
depăşească înălţimea de 50 cm.
i) Neafişarea ,în loc vizibil,a plăcuţii cu inscripţia”Câine periculos” pe poarta de
acces în proprietate.Proprietarii câinilor vor respecta prevederile legale în
domeniu.
j) Neândepărtarea zăpezii şi a gheţii imediat după depunere sau cel târziu de pe
trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte
scopuri;Zăpada sau gheaţa se va depune lângă trotuar fără să împiedice circulaţia
şi scurgerea apei în şanţurile de colectare;
k) Nedepozitarea rezidurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special
amenajate de autoritatea administraţiei publice locale;
l) Necurăţarea vehiculelor/autovehiculelor la intrarea acestora pe drumurile
publice ( cauciucuri murdare cu noroi).
Distrugerea,murdărirea mijloacelor de transport în comun cât şi perturbarea
călătorilor în timpul călătoriei.
m) Nerefacerea zonelor verzi afectate de lucrări edilitar gospodăreşti prin lucrări
de gazonare,plantaţii de flori sau gard viu.
n) Imprejmuirea domeniului public fără autorizare;
o) Neefectuarea curăţeniei în jurul şantierelor de construcţii şi reparaţii;
p) Neîncheierea contractelor pentru colectarea de deşeuri menajere cu operatorii
de servicii publice de salubrizare şi pentru colectarea deşeurilor recirculabile cu
unităţile de profil.
q) In zonele în care se permite creşterea şi întreţinerea animalelor şi menţinerea de
grajduri,cocine,coteţe de păsări,este adminsă numai la distanţă minimă de 10
metri de la uşile şi ferestrele imobilelor locuite sau de la drumurile
publice.Deţinătorii au obligaţia de a le spăla şi curăţa zilnic şi de a le dezinfecta
periodic.
r) Tulburarea liniştii şi a bunei convieţuiri între cetăţeni,prin desfăşurarea în
locuinţe sau anexele acestora între orele 15.00-17.00 şi 22.00-06.00 a oricăror
activităţi producătoare de zgomot ( gălăgie,cântat vocal sau la instrumente
muzicale,folosirea de maşini şi aparate,unelte de lucru,ori de uz caznic,etc.).
Aplicarea exclusiv în zonele rezidenţiale,şi pe viitor să nu se aprobe construcţia
de hale,garaje ateliere în zonele rezidenţiale.
(3) Contravenţiile prevăzute la alin(1) şi (2)(alin.2,cu excepţia lit.h) se
sancţionează cu amendă cuprinsă între:
200-300 lei - persoane fizice
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400-500 lei -persoane juridice
Contravenţiile prevăzute la alin.(2) lit.h) se sancţionează cu amendă cuprinsă
între :200 – 300 lei /0,010 ha –persoane fizice
400 – 500 lei/0,010 ha - persoane juridice
Art.3. (1) Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte de
către persoanele fizice/ juridice,dacă nu sunt comise în astfel de condiţii,încât,potrivit
legii penale,să fie considerate infracţiuni:
a) Distrugerea spaţiilor verzi prin rupere, tăiere,călcare sau prin alte mijloace;
b) Efectuarea tăierilor de corecţii,defrişări,scoaterea din rădăcini a
arborilor,arbuştilor,puieţilor sau lăstarilor,de pe domeniul public fără aprobare
scrisă din partea primăriei Livezeni;
c) Efectuarea plantărilor de arbori sau arbuşti pentru amenajarea sau refacerea
zonelor verzi de pe domeniul public,fără aprobare scrisă din partea primăriei
Livezeni;
d) Insuşirea arborilor doborâţi de fenomene naturale sau a arborilor care au fost
tăiaţi,scoşi din rădăcini în cadrul unor lucrări specifice,fără aprobarea
primăriei comunei Livezeni;
(2) Contravenientul va suporta contravaloarea evaluării pagubelor produse
zonelor verzi afectate,precum şi contravaloarea lucrărilor de refacere a acestora,în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
(3) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) se sancţionează cu amendă cuprinsă
între:
200-500 lei - persoane fizice
500-1000 lei – persoane juridice.
Art.4.(1) Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte
de către persoanele fizice/juridice,dacă nu sunt comise în astfel de
condiţii,încât,potrivit legii penale,să fie considerate infracţiuni:
a) Circulaţia sau staţionarea autovehiculelor sau vehiculelor în parcuri sau pe
zone verzi şi în staţii de autobuz;
b) Arderea deşeurilor vegetale,menajere sau de altă natură în curţi şi a
miriştilor,prelucrarea,depozitarea sau arderea unor materiale care emană
mirosuri respingătoare sau fum.
c) Prelucrarea sau depozitarea unor materiale care emană mirosuri respingătoare
sau fum.
d) Staţionarea autovehiculelor de transport marfă şi persoane în alte locuri decât
cele aprobate.
e) Lăsarea liberă sau fără supraveghere a animalelor sau păsărilor in locurile
publice,ori în curţile aflate in folosinţa mai multor locatari principali,fără
consimţământul acestora.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) se sancţionează cu amendă cuprinsă
intre:
200-400 lei – persoane fizice
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300-600 lei – persoane juridice
Art.5.(1) Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte
de către persoanele fizice/juridice,dacă nu sunt comise în astfel de
condiţii,încât,potrivit legii penale,să fie considerate infracţiuni:
a)Neântreţinerea permanentă a curăţeniei şanţurilor de scurgere a apelor,a
podeţelor si a tuburilor de beton aferente acestora pe întreaga lungime aferentă
proprietăţii,în vederea evitării inundaţiilor ori a stagnării apelor;
b)Acoperirea şanţurilor,rigolelor sau tuburilor de beton cu diferite materiale sau
deşeuri
c)Utilizarea şanţurilor pluviale deschise pentru evacuarea sau scurgerea apei
fecaloid menajere sau cu conţinut periculos;
d)Distrugerea îmbrăcăminţii asfaltice a părţii carosabile,a trotuarelor şi a
marcajelor rutiere prin circularea cu mijloace de transport şi utilaje neadecvate sau
prin orice alte mijloace;
e)Executarea de lucrări şi intervenţii la reţeaua tehnico-utilitară fără aprobarea
Primăriei comunei Livezeni.
f)Neanunţarea primăriei depre lucrările de construcţii,reparaţii sau intervenţii în
carosabil,de unde rezultă pământ,moloz sau alte deşeuri,în vederea stabilirii
locului de depozitare a acestora;
g)Necurăţarea căilor publice(drumuri,poteci,trotuare,alei) după descărcarea sau
încărcarea mijloacelor de transport.
(2) Contravenientul va suporta contravaloarea reparării pagubelor produse,în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
200-400 lei – persoane fizice
300-600 lei – persoane juridice
Art.6.(1) Constituie contravenţie şi se va sancţiona cu amendă
contravenţională:
a) Oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe trotuare,zone verzi şi în staţiile
mijloacelor de transport în comun;
b) Oprirea,staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru
diferite activităţi ale unor obiective sau pentru persoanele cu handicap,marcate
şi semnalizate corespunzător;
c) Nerespectarea indicatoarelor,semnalizărilor şi marcajelor existente pentru
folosirea căilor şi a drumurilor publice.
d) Abandonarea pe domeniul public a caroseriilor sau a părţilor din autovehicule
precum şi a unor materiale de construcţii sau deşeuri de orice natură
e) Trecerea cu animale în turmă prin centrul comunei Livezeni.
f) Depozitarea utilajelor agricole sau a altor bunuri voluminoase pe spaţiul
public.
g) Deterioararea sau mutarea în alt loc a mobilierului urban,a
împrejmuirilor,indicatoarelor de semnalizare rutieră,a corpurilor de
iluminat,tablelor indicatoare de restricţie,a panourilor de afişaj public etc.
h) Repararea şi întreţinerea autovehiculelor inclusiv schimbul de ulei pe domeniul
public,in alte zone decât cele special amenajate în acest scop.
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între:

(2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) se sancţionează cu amendă cuprinsă
300-600 lei – persoane fizice
500-1000 lei – persoane juridice

Art.7.(1) Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte de
către persoanele fizice/juridice,dacă nu sunt comise în astfel de condiţii,încât,potrivit
legii penale,să fie considerate infracţiuni:
a) Creşterea animalelor şi a păsărilor în clădiri cu mai multe apartamente sau în
adăposturi improvizate în jurul blocurilor de locuit;
b) Neevacuarea ritmică sau ori de câte ori este necesar,a rezidurilor
animaliere/umane colectate în fosa septică creând astfel disconfort
vecinilor.Fosa septică va fi amplasată la o distanţă de 10 m faţă de cea mai
apropiată
locuinţă
conform
reglementărilor
igienico-sanitare
în
vigoare,betonată şi prevăzută cu capac;
c )Amplasarea de grajduri ,platforme pentru depozitarea gunoiului în curţi sau
grădini la o distanţăm mai mică de 30 m,de locuinţele limitrofe.
d)Murdărirea sau distrugerea bunurilor/amenajărilor existente pe domeniul
public ( coşuri de gunoi,bănci,spaţiile de joacă pentru copii,jardiniere etc.)
e)Utilizarea domeniului public pentru diferitele activităţi gospodăreşti (spălat
covoare,gătit,etc.)
(2)Contravenţiile prevăzute la alin(1) se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
300-600 lei – persoane fizice
500-1000 lei – persoane juridice
Art.8.(1) Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte
de către persoanele fizice/juridice,dacă nu sunt comise in astfel de
condiţii,încât,potrivit legii penale,să fie considerate infracţiunii:
a) Punerea în circulaţie a autovehiculelor de orice fel care sunt deteriorate,nu
îndeplinesc condiţiile de curăţenie,igienă sau poluează atmosfera sau au
scurgeri de ulei,motorină sau alţi carburanţi;
b) Efectuarea transporturilor de persoane prin curse ocazionale,speciale,în
convenţii sau neregulate,instituirea de staţii de urcare-coborâre pe teritoriul
comunei Livezeni fără avizul Consiliului Local al comunei Livezeni;
c) Neasigurarea curăţirii,spălării sau salubrizării vehiculelor la intrarea pe
drumurile publice (cauciucuri pline cu noroi)
d) Oprirea mijloacelor de transport în comun între staţii sau în afara zonelor
destinate opririi acestora;
e) Blocarea intrărilor în curţile instituţiilor publice ( primărie,dispensare
umane
sau
veterinare,poliţie,pompieri,şcoli,instituţii
culturale
şi
religioase,autobaze de transport şi de intervenţie tehnico-edilitară,etc.) prin
oprirea sau staţionarea autovehiculelor.
f) Crearea de obstacole pe carosabil,acostamente,taluzuri,şanţuri sau pe
părţile de siguranţă ale drumurilor prin oprirea,staţionarea
autovehiculelor,utilajelor
agricole,depozitarea
materialelor
de
construcţii,furaje sau alte materiale,care împiedică desfăşurarea în bune
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condiţii desiguranţă a circulaţiei rutiere,vizibilităţii,deszăpeziri
inundaţii,fără a avea aprobarea administratorului drumului.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
300-600 lei – persoane fizice
500-1000 lei – persoane juridice

sau

Art.9.(1) Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte de
către persoanele fizice/juridice,dacă nu sunt comise în astfel de condiţii,încât,potrivit
legii penale,să fie considerate infracţiuni:
a) Nesemnalizarea corespunzătoare a lucrărilor, atât pe timp de noapte cât şi pe
timp de zi,pentru evitarea accidentelor;
b) Abandonarea necontrolată pe domeniul public a deşeurilor,materialelor de
construcţii,aparatelor de orice fel şi a utilajelor defecte,tonetelor sau
chioşcurilor,construcţiilor metalice,caroseriilor sau autovehiculelor degradate
sau dezmembrate;
c) Montarea de mobilier,chioşcuri,chioşcuri sau tonete pentru parcuri de
distracţii,circuri sau alte manifestări fără aprobarea Primăriei comunei
Livezeni şi plata taxelor stabilite;
d) Expunerea pentru reclamă sau publicitate pe domeniul public a unor
autovehicule,utilaje sau aparatură fără aprobarea Primăriei comunei Livezeni.
e) Ocuparea domeniului public cu orice construcţii provizorii sau materiale fără
aprobare şi fără achitarea taxelor legale;
(2)Contravenţiile prevăzute la alin.(1) se sancţionează cu amendă cuprinsă
între:
500-800 lei- persoane fizice
700-1000 lei- persoane juridice
Art.10.(1) Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte
de către persoanele fizice/juridice,dacă nu sunt comise in astfel de
condiţii,încât,potrivit legii penale,să fie considerate infracţiuni:
a) Lipirea afişelor,posterelor,bannerelor sau anunţurilor publicitare în
alte locuri decât in cele autorizate;
b) Lipirea de afişe sau postere de publicitate pe domeniul public de
către societăţile comerciale sau persoanele fizice fără achitarea
taxelor aferente;
c) Lipirea afişelor şi posterelor electorale în alte locuri decât panourile
special amenajate,precum şi nerespectarea locului stabilit pe panou
de către formaţiunea respectivă.
d) Insuşirea fără drept a capacelor,ramelor metalice şi a grătarelor de la
reţelele tehnico-edilitare.
e) Intervenţia neautorizată la reţeaua de apă/canal sau de iluminat
public;
(2)Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă cuprinsă
între:

500- 800 lei –persoane fizice
700-1000 lei – persoane juridice
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Art.11.(1) Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte
de către persoanele fizice/juridice,dacă nu sunt comise în astfel de
condiţii,incât,potrivit legii penale,să fie considerate infracţiuni:
a) Montarea pe stâlpii de reţele electrice a anunţurilor sau afişelor publicitare;
b) Montarea pe stâlpii reţelelor electrice a bannerelor sau a panourilor publicitare
fără aprobarea serviciilor de specialitate din primărie;
c) Distrugerea reţelei şi a lămpilor de iluminat public;
d) Modificarea iluminatului public cu ocazia diferitelor manifestări fără acordul
serviciilor de specialitate din cadrul primăriei;
e) Racordarea la reţeaua de iluminat public fără aprobare;
f) Agăţarea sau prinderea materialelor de orice fel de firele electrice dispuse pe
domeniul public;
(2)Contravenţiile prevăzute la alin.(1) se sancţionează cu amendă cuprinsă
între:
500- 800 lei –persoane fizice
700- 1000 lei – persoane juridice
Art.12.(1) Constituie contravenţii săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte
de către persoanele fizice,dacă nu sunt comise în astfel de condiţii,încât,potrivit legii
penale,să fie considerate infracţiuni:
a) Necurăţarea de către deţinătorii de animale a dejecţiilor lăsate pe căile
pietonale şi pe spaţiile verzi;
b) Comercializarea stradală a oricăror produse pe raza comunei Livezeni fără
autorizaţie de comerţ eliberată de către Primăria comunei Livezeni sau
nerespectarea menţiunilor din aceasta;
c) Crearea de obstacole pe partea carosabilă,a taluzurilor,şanţurilor,spaţiilor verzi
prin staţionarea autovehiculelor,gararea maşinilor şi utilajelor agricole sau
depozitarea materialelor de construcţii;
d) Abandonarea pe domeniul public,fără autorizaţie emisă de Primăria comunei
Livezeni,a materialelor de construcţii,deşeurilor,pământului,aparatelor de
orice fel şi a utilajelor defecte,construcţiilor metalice,caroseriilor de
autovehicule degradate sau dezmembrate
e) Nerespectarea indicatoarelor privind limita de tonaj pe raza comunei Livezeni
de către conducătorii de autovehicule;
(2) Constituie contravenţii săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte de
către persoanele juridice,dacă nu sunt comise în astfel de condiţii,încât,potrivit legii
penale,să fie considerate infracţiuni:
a) Comercializarea stradală a oricăror produse pe raza comunei Livezeni fără
autorizaţie de comerţ eliberată de către Primăria comunei Livezeni sau
nerespectarea menţiunilor din aceasta;
b) Nerespectarea şi neafişarea orarului de funcţionare a agenţilor economici;
c) Abandonarea pe domeniul public,fără autorizaţie emisă de către Primăria
Livezeni,a materialelor de construcţii deşeurilor,pământului,aparatelor de orice fel şi
a utilajelor defecte,caroseriilor de la utovehiculele degradate sau dezmembrate.
d) Nerespectarea indicatoarelor privind limita de tonaj pe raza comunei Livezeni
de către conducătorii de autovehicule.
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(3) Contravenţiile prevăzute la alin(1) şi (2) se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
200-500 lei –persoane fizice şi juridice.
Art.13. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor săvârşite potrivit prezentei
hotărâri se face de către:
-Primar sau împuterniciţii acestuia
-Agenţii Poliţiei Locale.
Art.14. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesului verbal ori,după caz,de la data comunicării acestuia,jumătate din
minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre,agentul constatator făcând
menţiunea despre această posibilitate in procesul verbal.
Art.15.(1)Impotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei se poate face
plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.
(2) Plângerea se depune împreună cu procesul verbal la organul din care
face parte agentul constatator,care o înaintează instanţei competente.
(3) In cazul repetării contravenţiilor ,în termen de 60 de zile se poate aplica
o altă amendă fără a depăşi dublul maximului amenzii.
Art.16.Incepând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se
abrogă H.C.L . nr.22/21.09.2012.
Art.17.Se încredinţează cu aducere
Sándor,viceprimarul comunei Livezeni.

la

îndeplinire

a

prezentei,dl.Orbán

Art.18. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
- Primarului comunei Livezeni
- Viceprimarului comunei Livezeni
- Afişare spre cunoştinţă publică

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ács Sándor

Contrasemnează,
secretar
Hangan Aurelia
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