
ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

COMUNA CĂLINEŞTI 
PRIMAR 

 
DISPOZIłIE 

Privind : desem narea persoanei  care să constate și  să aplice contravențiile prevăzute în HCL nr. 
26/31.03.2017, privind gospodărirea și salubrizarea Com unei Călinești, județul Teleorm an 

 
Primarul Comunei Călineşti , judeŃul  Teleorman, 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 

 
- prevederile art. 97, alin. (1), li t. “b” din Ordonanța Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, 

cu modificările și  completările ulterioare; 
- prevederile art. 61, alin. (2) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 15, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor, cu m odificările și com pletările ul terioare;  
- prevederile Ordonanței  Guvernului  nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile HCL nr. 26/31.03.2017, privind gospodărirea și salubrizarea Comunei Călinești, județul 

Teleorman; 
- prevederile art. 36, alin. (6), lit. “a”, pc. 7, 9, 10, 14, art. 63, alin. (1), li t. “d”, alin. (5), lit. “a” și “c”, art. 64 

și 65 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și com pletările 
ulterioare; 

 
În temeiul art. 68, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. ”a’ , alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2002, a 

administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare: 
 

 DISPUNE 
 

Art.1. Începând cu data prezentei se împuternicește viceprimarul Comunei Călinești, județul 
Teleormană, d-l Marinescu Ionel , să constate și să aplice contravențiile prevăzute în HCL nr. 26/31.03.2017, 
privind gospodărirea și  salubrizarea Comunei Călinești , județul Teleorman.  

Art.2. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziŃie Insti tuției Prefectului  - Județul Teleorman, 
în vederea exercitării controlului de legalitate, autorităŃilor în drept şi persoanelor menționate în prezenta 
dispoziție, pentru luare la cunoștință.  
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