România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 29
din 29 mai 2013
Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Nădrag nr.
45/30.08.2005 privind interzicerea colectării de fier vechi de pe raza comunei Nădrag.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere că prin aplicarea prevederilor HCL Nădrag nr. 45/2005 au fost
reliefate unele deficienţe ale acestui act normativ, care este necesar să fie înlăturate;
Având în vedere referatul compartimentului de specialitate;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
Ţinând cont de adresa nr. 65963/13.05.2013 a Postului de Poliţie Nădrag ;
Având în vedere prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor;
În temeiul art. 36 al. (6) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 215/2001 republicată privind
administraţia publică locală.
În temeiul art. 45 al.(1) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia
publică locală ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Hotărârea Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 45/30.08.2005 privind
privind interzicerea colectării de fier vechi de pe raza comunei Nădrag, se modifică după
cum urmează :
1. Art. 1 al hotărârii va avea următorul cuprins: „art. 1. Se interzic activităţile de
colectare a fierului vechi şi săpături în vederea dezgropării fierului vechi pe
terenurile aparţinând domeniului public sau privat al Comunei Nădrag, precum şi
activităţile de valorificare şi transport fără autorizaţie a fierului vechi provenit
din efectuarea de săpături, colectare sau valorificare
2. Art. 3 al hotărârii va avea următorul cuprins: „art. 3. Încălcarea prevederilor art.1,
dacă fapta nu a fost comisă în astfel de condiţii încât potrivit Codului penal să fie
considerată infracţiune, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
cuprinsă între 100 şi 1.000 lei şi cu confiscarea fierului vechi ce face obiectul
contravenţiei. Materialele confiscate vor fi predate reprezentantului Primăriei
Comunei Nădrag.”
Art.2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş.
- Primarului comunei Nădrag
- Postului de Poliţie Nădrag
- Afişare.
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