
          ROMĂNIA
JUDEŢUL  SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI  CAREI

H O T Ă R Ă R E A    Nr. 30 / 2009
privind completarea H.C.L. nr.85/2007 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii în domeniul

edilitar—gospodăresc, ordinea, curăţenia şi igiena publică în municipiul Carei

Consiliul local al municipiului Carei judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27
martie 2009,

În baza proiectului de hotărăre iniţiat de grupul de consilieri UDMR, privind completarea HCL 
nr.85/2007 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii în domeniul edilitar—gosodăresc, ordi-
nea, curăţenia şi igiena publică în municipiul Carei,

Avănd în vedere raportul de specialitate al compartimentului de protecţia mediului, referatele 
comisiilor de specialitate precum şi discuţiile purtate în cadrul şedinţei,

În temeiul art.36 alin.6 lit a) pct.7 şi art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215 /
2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă  R Ă Ş T E ; 

Art.1 Se aprobă completarea  art.4 din cap.II Norme specifice privind protecţia, conservarea şi 
dezvoltarea parcurilor, zonelor verzi din perimetrul oraşului din HCL nr.85/2007 privind stabilirea şi 
sancţionarea unor contravenţii în domeniul edilitar—gospodăresc, ordinea, curăţenia şi igiena publică 
în municipiul Carei după cum urmează;

-se interzice dresarea căinilor în zone publice (parcuri, zone verzi, alee, străzi, cartiere)
-se interzice intrarea căinilor de companie pe terenurile de joacă
-este permis intrarea căinilor în parcul dendrologic exclusive la intrarea dinspre b-dul 25 Oc-

tombrie (vizavi de Policlinică)
-plimbarea cu căini de companie este permisă, în exclusivitate în zona delimitată de terenul de 

sport şi turnul de apă
-se vor afişa la cele trei intrări a parcului dendrologic indicatoare din care rezultă interzicerea 

intrării căinilor precum şi amenda stabilită pentru nerespectarea acestor interdicţii
-pentru încălcarea prevederilor prezentului articol se stabileşte o amenda de 100—300 lei
Art.2 Se aprobă modificarea art.8 lit.k) din cap.IV Obligaţii privind respectarea ordinei şi liniş-

tea publică după cum urmează;
k) lăsarea în libertate fără lesă pe domeniul public a căinilor de companie precum şi fără botniţă 

a raselor de căini care prezintă pericol pentru integritatea corporală a cetăţenilor.
-pentru încălcarea prevederilor prezentului articol se stabileşte o amendă de 100—300 lei.
Art.3 Prezenta hotărăre se comunică;
-Primarului municipiului Carei
-Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare
-Se aduce la cunosţinţă publică.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărări se încredinţează Primarul mun.Care.
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