ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru
gospodarirea localitatii, precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii
Consiliul Local al ComuneiPacureti , judeţul Prahova,intrunit in sedinta
ordinara in data de 30 mai 2017: Vazand Expunerea de motive a domnului primar si raportul
de specialitate al compartimentului de specialitate prin care se propune aprobarea
Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea localitatii precum si
constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii;
In conformitate cu prevederile art.2 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare si a art.1 alin.(2),
art4 si art.8 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si
rurale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.7, din Legea nr.52 /2003
privind transparena decizională în administraia publica locală,republicata;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al com. Pacureti ,
jud. Prahova .
Avizul de legalitate al secretarului comunei Pacureti , jud. Prahova
In temeiul art.36 alin. 2 lit d.si alin. 6 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul Local al comunei Pacureti , judetul Prahova
adopta prezenta
HOTĂRÂRE
Art.1 Se aproba Regulamentul privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea
localitatii, precum si constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii, prevãzut in
anexa 1, anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor se face de catre:
- Primarul comunei
- Viceprimarul comunei
- Personalul din cadrul Politiei Locale
- Persoanele anume imputernicite de catre primar.
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(2)

Contravenientul poate achita, pe loc sau 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 actul normativ, agentul constatator făcând
menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 3 Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data aducerii la
cunostinta publica.

Art. 4 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei , de
compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
vor fi transmise persoanelor si autoritatilor interesate de secretarul unitatii administrativteritoriale.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL

. D-na . BALALIA FLOAREA

Pacureti, 30.05.2017

Contrasemnează:avizeaza
pentru legalitate
secretarul comunei

NR.14

PACURETI

Jr. Iordan BALALIA

71Nr.consilieri in functie
Nr.consilieri prezenti
Nr.voturi pentru
Nr. voturi impotriva
Nr. voturi abtinere

11
11
10
0
1
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
30.05.2017
COMUNA PACURETI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA 1
la H.C.L. nr.14 din

REGULAMENT

privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea comunei Pacureti,
judetul Prahova, precum si constatarea si sanctionarea faptelor ce
constituie contraventii
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Art. 1 Prezentul regulament stabileste faptele ce constituie contraventii si cadrul juridic unitar
pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor la gospodarirea comunei , in conformitate cu
prevederile Legii nr 215/2001, privind administratia publica locala, republicata in anul 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea
localitatilor urbane si rurale; Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al
contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.
211/2011 privind regimul deseurilor; Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului,
cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor
; Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice; Legea nr.241/2006 a serviciului de
alimentare cu apa si canalizare; Legea nr. 114/1996 Legea locuintei, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.
Art. 2 Consiliile locale raspund, potrivit legii, de indrumarea si coordonarea intregii activitati
de gospodarire si infrumusetare a localitatii, de pastrarea ordinii si respectarea normelor de igiena.
Participarea cetatenilor, a institutiilor publice si agentilor economici la intretinerea si curatenia
localitatii, constituie o obligatie fundamentala pentru indeplinirea cerintelor de viata civilizata a
intregii populatii.
Art.3 Buna gospodarire, pastrarea curateniei, respectarea stricta a normelor de igiena,
respectarea ordinii publice, infrumusetarea comunei, reprezinta o obligatie permanenta a consiliului
local si a tuturor cetatenilor.
Art.4 In exercitarea atributiilor ce-i revin, consiliul local aplica principiile descentralizarii,
autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice
locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor, in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.
Art.5 Constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege,
ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau prin hotarare a Consiliului Local al comunei Pacureti .
Art. 6 Consiliul Local al comunei Pacureti stabileste si sanctioneaza contraventii in
urmatoarele domenii:
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- salubritate
- intretinerea parcurilor si spatiilor verzi, a spatiilor si locurilor de joaca pentru copii
-amenajarea si curatenia spatiilor din jurul locuintelor proprietate particulara , precum si
terenurile virane
- intretinerea bazelor si obiectivelor sportive aflate in administrarea lor
- intretinerea strazilor si trotuarelor, a scolilor si altor institutii de educatie si cultura
- intretinerea cladirilor, imprejmuirilor si a altor constructii
- depozitarea si colectarea gunoaielor si a resturilor menajere
Art. 7 (1) Sancţiunile contravenţionale sunt principale şi complementare.
(2) Sancţiunile contravenţionale principale sunt:
a) avertismentul;
b) amenda contravenţională;
c) prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.
(3) Sancţiunile contravenţionale complementare sunt:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii;
b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a
unei activităţi;
c) închiderea unităţii;
d) blocarea contului bancar;
e) suspendarea activităţii agentului economic;
f) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ
exterior, temporar sau definitiv;
g) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială.
(4) Prin legi speciale se pot stabili şi alte sancţiuni principale sau complementare.
(5) Sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei
săvârşite.
(6) Sancţiunile complementare se aplică în funcţie de natura şi de gravitatea faptei.
(7) Pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune contravenţională
principală şi una sau mai multe sancţiuni complementare.
Art. 8 (1) Avertismentul şi amenda contravenţională se pot aplica oricărui contravenient
persoană fizică sau juridică.
(2) Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se poate aplica numai contravenienţilor
persoane fizice.
Art.9(1) Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra
pericolului social al faptei săvârşite, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale.
(2) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă.
(3) Avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a
contravenţiei nu prevede această sancţiune.
Art. 10 (1) Amenda contravenţională are caracter administrativ.
(2) Limita minimă a amenzii contravenţionale este de 25 lei, iar limita maximă nu poate
depăşi:
a) 100.000 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin lege şi ordonanţă;
b) 50.000 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale Guvernului;
c) 5.000 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene ori ale
Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
d) 2.500 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor,
oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
(3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislaţia în
vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de autorităţile
administraţiei publice locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit
integral la bugetele locale.
(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în
vigoare se fac venit integral la bugetele locale.
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Art. 11 (1) Dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii sancţiunea se aplică pentru
fiecare contravenţie.
(2) Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal, sancţiunile
contravenţionale se cumulează fără a putea depăşi dublul maximului amenzii prevăzut pentru
contravenţia cea mai gravă sau, după caz, maximul general stabilit în prezenta ordonanţă pentru
prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.
(3) În cazul în care la săvârşirea unei contravenţii au participat mai multe persoane, sancţiunea
se va aplica fiecăreia separat.
Art. 12 (1) Caracterul contravenţional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării de
necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilităţii, beţiei involuntare
complete, erorii de fapt, precum şi infirmităţii, dacă are legătură cu fapta săvârşită.
(2) Minorul sub 14 ani nu răspunde contravenţional.
(3) Pentru contravenţiile săvârşite de minorii care au împlinit 14 ani minimul şi maximul
amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate.
(4) Minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani nu poate fi sancţionat cu prestarea unei activităţi
în folosul comunităţii.
(5) Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei se constată numai de instanţa de
judecată.
Art. 13 (1) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la
data săvârşirii faptei.
(2) În cazul contravenţiilor continue, termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data încetării
săvârşirii faptei. Contravenţia este continuă în situaţia în care încălcarea obligaţiei legale durează în
timp.
(3) Când fapta a fost urmărită ca infracţiune şi ulterior s-a stabilit că ea constituie contravenţie,
prescripţia aplicării sancţiunii nu curge pe tot timpul în care cauza s-a aflat în faţa organelor de
cercetare sau de urmărire penală ori în faţa instanţei de judecată, dacă sesizarea s-a făcut înăuntrul
termenului prevăzut la alin. (1) sau (2). Prescripţia operează totuşi dacă sancţiunea nu a fost aplicată în
termen de un an de la data săvârşirii, respectiv constatării faptei, dacă prin lege nu se dispune altfel.
(4) Prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte termene de prescripţie pentru aplicarea sancţiunilor
contravenţionale.
Art. 14 (1) Executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de
constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării
sancţiunii.
(2) Prescripţia executării sancţiunilor contravenţionale poate fi constatată chiar şi de instanţa
învestită cu soluţionarea plângerii contravenţionale.

CAPITOLUL II
ACTIVITATI EDILITAR GOSPODARESTI
Art. 15 Constituie contraventie urmatoarele fapte daca nu au fost savarsite in astfel de conditii
incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza cu amenda, dupa cum
urmeaza:
Nr.
Crt.
1.

Contraventii

Cuantum amenzi

Neintretinerea fatadelor de la magazine,
chioscuri sau tonete, prin lucrari de
reparatii, zugravire sau vopsire
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Persoane fizice

Persoane juridice

500 - 1000 lei

1000 - 1500 lei

2.

Neexecutarea operatiunii de deratizare,
dezinsectie, dezinfectie, atat la locuinte catsi la
anexe

3
4.

5.

6

7

8

9

10

11.

12.

13

50 - 100 lei

500 - 2500 lei

Neinlocuirea firmelor uzate sau deteriorate

500 - 1000 lei

1000 - 1500 lei

Neluarea masurilor de salubrizare si
imprejmuire a terenurilor neocupate din
intravilan de catre proprietari sau
administratori
împrejmuirea sau rezervarea unor suprafete
apartinand domeniului public faraautorizare
legala
Amenajarea de terase pe domeniul public,pe
suprafete mai mari decat cele aprobate

100 - 500 lei

100 - 300 lei

500 - 1500 lei

1000 - 2500 lei

500 - 1500 lei

1000 - 2500 lei

100 – 1000 lei;

500 - 2500 lei

Neefectuarea sau efectuarea
necorespunzatoare de catre persoanele
fizice sau juridice a operatiilor de
mentinerea curateniei, inlaturare a
zapezii,ghetii sau poleiului, a trotuarelor
sirigolelor (inclusiv a gratarelor gurilor
pluviale) din dreptul locuintei sau a sediilor
Nepresararea de nisip, rumegus, sau alte
materiale antiderapante pe trotuare, in
fataimobilelor detinute cu orice titlu, in caz de
polei
Neasigurarea curateniei trotuarului si a
intretinenii spatiului verde din jurul
imobilelor in care locuiesc sau isi
desfasoara activitatea
Depozitarea materialelor de constructii
pedomeniul public sau privat al comuneii,
langa platformagospodareasca saucamere de
precolectare
Nepastrarea in buna stare de folosinta a
bancilor, cosurilor de gunoi,
indicatoarelor,panourilor de afisaj, cabinelor
telefonice,locurilor de joaca pentru copii,
precum si aaltor dotari de mobilier urban
Neaducerea la starea initiala a zonelor
verziafectate de lucrari edilitar
gospodaresti(gazonare, plantare de flori sau
gard viu).
Neintretinerea zonei verzi si a
materialuluidendrofloricol din spatiile
adiacente locuintelor

pentru persoane fizice
autorizate :100 - 1000
lei

100 - 500 lei

1000 - 2500 lei

100 - 500 lei

1000 - 2500 lei

100 - 1000 lei
pentru persoane fizice
autorizate :100 - 1000
lei
100 - 500 lei

500 - 2500 lei

1000 - 2500 lei

500 - 1500 lei

1000 - 2500 lei

100 - 500 lei

1000 - 2500 lei

CAPITOLUL III
AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM SI ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII
Art. 16 Constituie contraventie urmatoarele fapte daca nu au fost savarsite in astfel de
condiţii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza cu amenda, dupa
cum urmeaza:
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Nr.
Crt.

Contraventii

1

Neimprejmuirea incintelor santierelor
deconstructii sau a punctelor de lucru
sineinstalarea panourilor de avertizare
sidentificare - denumirea obiectivului,
identificarea constructorului si durata
lucrarii
Nesemnalizarea corespunzatoare
conformdispozitiilor legale a punctelor de lucru
atatpe timp de zi cat si pe timp de noapte,pentru
evitarea accidentelor
Neasigurarea curateniei exterioare (pneurisi
senile) a autovehiculelor sau vehiculelorde orice
fel, la iesirea din santiere, statii debetoane
precum si din alte asemenea locuri
Nementinerea ordinii si curateniei pe
cailepublice de acces in santiere precum si
injurul acestora
Nesemnalizarea si neimprejmuirea
cladirilor care nu mai prezintă siguranta
inexploatare

2

3

4

5

Cuantum amenzi
Persoane fizice

Persoane juridice

-

1500 -2500 lei

500 - 1000 lei

1000 - 1500 lei

500 - 2000 lei

1500 - 2500 lei

500 - 1000 lei

1000 - 1500 lei

500 - 1000 lei

1000 - 1500 lei

CAPITOLUL IV
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Art. 17 Constituie contraventie urmatoarele fapte daca nu au fost savarsite in astfel deconditii
incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza cu amenda, dupa cum
urmeaza:
Nr.
Crt.
1.

2.

Contraventii

Cuantum amenzi

Desfasurarea comertului stradal pe
alteamplasamente decat cele aprobate
deConsiliul Local, pe baza de Plan
Urbanisticde Detaliu sau studiu de
amplasare
Desfasurarea comertului stradal pe alt
mobilier decat cel aprobat

Persoane fizice

Persoane juridice

50 – 100 lei

100 - 500 lei

50 – 100 lei

100 - 500 lei

3.

Refuzul de a achita tarifele prevazute
pentru folosirea parcarilor publice

50 - 100 lei

100 - 200 lei

4

Oprirea si stationarea in parcarile publice
avehiculelor persoanelor fizice sau juridice.

50 - 500 lei

50 - 500 lei
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5

Blocarea cu vehicule a accesului sau
iesiriidin parcare

50 - 500 lei

50 - 500 lei

6

Spalarea autovehiculelor pe domeniul
public

100 - 500 lei

1000 - 2500 lei

7

Abandonarea pe domeniul public de
aparate de orice fel, utilaje defecte,
tonetele, chioscuri, constructii metalice;
Montarea schelelor sau macaralelor
deconstructii pe domeniul public, fara
autorizari si fara plata taxelor legale
Montarea pe domeniul public, de
mobilier,chioscuri, corturi, tonete pentru
parcuri dedistractii, circuri sau alte
manifestari faraautorizarile legale
Expunerea pentru reclama publicitara
pedomeniul public a unor vehicule,
autovehicule, utilaje, aparatura sau
marfurifara autorizarile legale
Murdarirea domeniul public prin
efectuareaunor lucrari de reparatii la
autovehicule, oriurmare a exploatarii
autovehiculelor
Amplasarea rulotelor si containerelor
deconstructii pe domeniul public fara
autorizarea si achitarea taxelor legale
Ocuparea domeniului public cu orice
constructii provizorii sau materiale
faraautorizarea si achitarea taxelor legale

500 - 1500 lei

1000 - 2500 lei

500 - 1500 lei

1000 - 2500 lei

500 - 1500 lei

1000 - 2500 lei

500 - 1500 lei

1000 - 2500 lei

100 - 500 lei

1000 - 2500 lei

500 - 1500 lei

1000 - 2500 lei

500 - 1500 lei

1000 - 2500 lei

8.

9

10

11

12

13

CAPITOLUL V
PUBLICITATEA PE DOMENIUL PUBLIC
Art. 28 Constituie contraventie urmatoarele fapte daca nu au fost savarsite in astfel de conditii
incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza cu amenda, dupa cum
urmeaza:

Nr.
Crt.

Contraventii

1.

2.

3.

Cuantum amenzi
Persoane fizice

Persoane juridice

Lipirea afiselor, posterelor sau
anunturilorpublicitare in alte locuri decat
cele
autorizate
Montarea de panouri publicitare sau banere
fara autorizare

100 - 500 lei

1000 - 2500 lei

100 - 500 lei

1000 - 2500 lei

Neintretinerea panourilor de afisaj sau
depublicitate de catre utilizatorii sau
detinatorii legali

100 - 500 lei

1000 - 2500 lei
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Neschimbarea materialelor de
publicitateuzate sau deteriorate de catre
detinatoriilegali ai acestora
Expunerea de materiale publicitare in
cimitire, de catre persoane fizice ori
juridice;
Folosirea mijloacelor de transport in
scopuri publicitare fara autorizate si
achitarea taxelor legale
Nerespectarea zonelor de amplasare a
reclamelor sonore sau luminoase, care
potulbura linistea publica
Folosirea in alcatuirea firmelor si reclamelor
a textelor si imaginilor care contravin
normelor legale in vigoare sau care aduc
atingere bunelor moravuri

500 - 1500 lei

1000 - 2500 lei

500 - 1500 lei

1000 - 2500 lei

500 - 1500 lei

1000 - 2500 lei

-

1000 - 2000 lei

-

1000 - 2000 lei

Nerespectarea prevederilor
contractantuluicare monteaza sau
demonteaza unsistempublicitar pe domeniul
public sau privat al
comunei.

-

2000 - 2500 lei

CAPITOLUL VI
INTRETINEREA SI REPARAREA STRAZILOR
Art. 19 (1) Constituie contraventie urmatoarele fapte daca nu au fost savarsite in astfel
deconditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza cu amenda, dupa
cum urmeaza:
Nr.
Crt.

Contraventii

1.

Cuantum amenzi
Persoane fizice

Persoane juridice

Deteriorarea imbracamintii partii
carosabile, a trotuarelor si a
marcajelorrutiere prin circularea cu mijloace
detransport ori utilaje neadecvate

100 - 500 lei

1000 - 2500 lei

2.

Executarea de lucrari sau interventii
lareteaua tehnico-edilitara fara
autorizarilelegale

800 - 1500 lei

1000 - 2500 lei

3.

Neanuntarea organelor de specialitate din
Primarie despre lucrarile de
constructii,reparatii sau interventii in
carosabil, deunde rezulta pamant, moloz sau
altedeseuri, in vederea stabilirii locului
dedepozitare a acestora

800 - 1500 lei

1000 - 2500 lei

9

4.

Neintretinerea permanenta a
curatenieisanturilor de scurgere a apelor
pluviale, apodetelor si tuburilor de beton
aferenteacesora, pe intreaga lungime
aferentaproprietatii, in vederea evitarii
inundatiilor
ori a stagnarii apelor

800 - 1500 lei

1000 - 2500 lei

(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala si, dupa caz,
ridicarea sau blocarea autovehiculelor, cu plata contravalorii prestatiei efectuate, urmatoarele fapte:
Nr.
Contraventii
crt.
1. Oprirea si stationarea autovehiculelor
pelocurile de parcare rezervate pentru
diferiteactivitati pentru persoanele cu
handicap,marcate si semnalizate
corespunzator
2. Parcarea si stationarea autovehiculelor
inzona de protectie a santurilor, daca aceasta
ar putea duce la deteriorarea sau
functionarea necorespunzatoare a santurilor

Persoane fizice

Persoane juridice

100 - 500 lei

900 - 1500 lei

100 - 500 lei

900 - 1500 lei

3.

Executarea de marcaje stradale de
catrepersoane neautorizate

700 - 1200 lei

900 - 1500 lei

4.

Organizarea de curse neautorizate auto,moto
si vehicule cu tractiune animala;

100 - 500 lei

900 - 1500 lei

5.

Parcarea si stationarea autovehiculelor pe
trotuare,podete sau alei pietonale.

100 - 500 lei

900 - 1500 lei

6.

Circulatia cu biciclete, motorete,
scutere,ciclomotoare, motoscutere si
motocicletepe trotuare,parcuri sau alte alei
pietonale.

100 - 500 lei

900 - 1500 lei

CAPITOLUL VII
SALUBRIZAREA COMUNEI
Art. 20 (1) Constituie contraventie urmatoarele fapte daca nu au fost savarsite in astfel
deconditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza cu amenda,
dupa cum urmeaza:
Nr.
Crt.
1.

Contraventii

Cuantum amenzi
amenzi

Neincheierea contractelor pentru
evacuareadeseurilor cu operatorul autorizat
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Persoane fizice

Persoane juridice

100 - 1000 lei;
pentru persoane fizice
autorizate :100 - 1000
lei

500 - 2500 lei

2.

3.

4.

5.

Abandonarea sau depozitarea
deseurilormenajere si stradale, a molozului
si aambalajelor pe spatiile verzi, caile
decomunicatii, in locurile publice sau in
altelocuri decat cele special amenajate
Descarcarea directa a reziduurilor
menajerein recipiente de precolectare
secundara(containere, pubele), fara
strangerea lor prealabila in pungi de plastic
Neasigurarea recipientelor de
precolectaresecundara conform modelelor
aprobate de
Primarie
Amplasarea recipientelor de precolectare
inalte locuri decat cele stabilite sau mutarea
lor in locuri nepermise

6.

Neasigurarea sau obstructionarea cailor
deacces a mijloacelor de transport pentru
ridicarea recipientilor

7.

Utilizarea cosurilor de gunoi stradale in
altescopuri decat depozitarea de catre
pietoni a
deseurilor dimensiuni mici
Nedotarea punctelor de vanzare
stradalapentru alimente cu recipiente cu
capacpentru colectarea deseurilor
Utilizarea recipientilor pentru deseuri
refolosibile in alte scopuri decat cele
pentrucare sunt destinate, fiind
inscriptionate cutipul de deseu
Intretinerea necorespunzatoare a
mijloacelor de transport pentru deseuri
decatre operator
Lipsa echipamentului de lucru si a
ecusonului pentru personalul operatorului

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Neasigurarea de catre operator a
mijloacelor tehnice pentrudeszapezire
incheiate cu Primaria
Impiedicarea operatorilor de a efectua
lucrarile de deszapezire prin blocarea
strazilor si trotuarelor cu autovehicule
parcate in locuri nepermise sau cu marfurisi
ambalaje
Deversarea de reziduuri lichide pe
spatiilepublice

Neincheierea de contracte separate
pentruridicarea deseurilor de alta natura
decatmenajera (deseuri din constructii si de
laanimale)
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100 - 1000 lei
pentru persoane fizice
autorizate :100 - 1000
lei

500 - 2500 lei

100 - 1000 lei
pentru persoane fizice
autorizate :100 - 500 lei

250 - 1500 lei

500 - 2500 lei

100 - 1000 lei
pentru persoane fizice
autorizate :100 - 1000
lei
100 -1000 lei
pentru persoane fizice
autorizate :200 - 2000
lei
100 - 1000 lei
pentru persoane fizice
autorizate :100 - 1000
lei
pentru persoane fizice
autorizate :100 - 1000
lei
200 - 500 lei
pentru persoane fizice
autorizate :500 - 2000
lei
-

500 - 2500 lei

1500 - 2500 lei

500 - 2500 lei

500 - 2500 lei

1500 - 2500 lei

500 - 2500 lei

-

500 - 2500 lei

-

1500 - 2500 lei

100 - 1000 lei
pentru persoane fizice
autorizate :100 - 1000
lei

1500 - 2500 lei

100 - 1000 lei
pentru persoane fizice
autorizate :100 - 1000
lei
500 - 1000 lei

100 - 300 lei

1000 - 2500 lei

16.

Transportul deseurilor menajere si/sau
inerte la depozitele autorizate in
mijloaceauto deschise si neacoperite cu
plasa deprotectie

-

1000 – 2500 lei

(2) Constituie contraventie urmatoarele fapte daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii
penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:

1.

2.
3.

Neintocmirea graficelor cu frecventa
decolectare a deseurilor menajere si
neavizarea lor de catre organele in drept
Nerespectarea graficelor de ridicare a
deseurilor
Neasigurarea manipularii corespunzatoare a
pubelelor si a cosurilor de deseuri
stradale,precum si a celor amplasate pe zona
verde,de catre personalul operatorului
serviciuluipublic autorizat pentru a evita
deteriorarea
sau distrugerea acestora

-

1000 - 2500 lei

-

1500 – 2500 lei

-

1000 - 2500 lei

CAPITOLUL VIII
CONSTATAREA CONTRAVENŢIILOR
Art.21 (1) Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume
prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod generic
agenţi constatatori.
(2) Constatarea contraventiilor prevazute in prezentul Regulament se face de catre urmatoarele
persoane : primarul comunei , viceprimarul comunei , politistii locali din cadrul Politiei Locale ,
inspectorul din cadrul compartimentului de urbanism, precum si de alte persoane imputernicite de
primar sau prevazute in legi speciale.
Art.22 (1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi
locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul
constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul
de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în
care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei
şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se
sancţionează contravenţia; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul
amenzii; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.
(2) În cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români cu
domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse şi următoarele date: seria şi numărul
paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul
emitent.
(3) În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde şi numele,
prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi ori ocrotitori legali ai acestuia.
(4) În situaţia în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face
menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul
fiscal ale acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă.
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(5) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la
cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare.
Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte menţiuni", sub sancţiunea
nulităţii procesului-verbal.
Art. 23. Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele
şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a
faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea
procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.
Art. 24 (1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de
contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze,
agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel
puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al
martorului şi semnătura acestuia.
(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.
(3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea
procesului-verbal în acest mod.
Art. 25 Dacă o persoană săvârşeşte mai multe contravenţii constatate în acelaşi timp de acelaşi
agent constatator, se încheie un singur proces-verbal.

CAPITOLUL IX
APLICAREA SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE
Art. 26 (1) În cazul în care prin prezentul Regulament nu se prevede altfel, agentul
constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică şi sancţiunea.
(2) Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională
cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită
fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi
de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.
Art.27 (1) În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei s-a cauzat o pagubă şi există tarife de
evaluare a acesteia, persoana împuternicită să aplice sancţiunea stabileşte şi despăgubirea, cu acordul
expres al persoanei vătămate, făcând menţiunea corespunzătoare în procesul-verbal.
(2) Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei persoana vătămată îşi va putea valorifica
pretenţiile potrivit dreptului comun.
Art. 28 (1) Persoana împuternicită să aplice sancţiunea dispune şi confiscarea bunurilor
destinate, folosite sau rezultate din contravenţii. În toate situaţiile agentul constatator va descrie în
procesul-verbal bunurile supuse confiscării şi va lua în privinţa lor măsurile de conservare sau de
valorificare prevăzute de lege, făcând menţiunile corespunzătoare în procesul-verbal.
(2) În cazul în care bunurile nu se găsesc contravenientul este obligat la plata contravalorii lor
în lei.
(3) Agentul constatator are obligaţia să stabilească cine este proprietarul bunurilor confiscate
şi, dacă acestea aparţin unei alte persoane decât contravenientul, în procesul-verbal se vor menţiona,
dacă este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care
identificarea nu a fost posibilă.
Art. 29 (1) Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie,
contravenientului şi, dacă este cazul, părţii vătămate şi proprietarului bunurilor confiscate.
(2) Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancţiunea, în termen de cel mult o lună
de la data aplicării acesteia.
(3) În situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu amendă, precum şi dacă a fost obligat
la despăgubiri, o dată cu procesul-verbal, acestuia i se va comunica şi înştiinţarea de plată. În
înştiinţarea de plată se va face menţiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la instituţiile
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abilitate să o încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare şi, după caz, a despăgubirii, în termen de 15 zile
de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.
Art. 30 (1) Dacă agentul constatator aplică şi sancţiunea, iar contravenientul este prezent la
încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta şi înştiinţarea de plată se înmânează contravenientului,
făcându-se menţiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi faţă de celelalte persoane cărora trebuie să li se comunice
copia de pe procesul-verbal, dacă sunt prezente la încheierea acestuia.
(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze
procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de către agentul
constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii.
Art. 31 Comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată de face prin poştă, cu
confirmare de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de
afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.
Art. 32 (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau 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 actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în
procesul-verbal. Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei următoare, iar
termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi
până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.
(2) Amenzile se achita la casieria Primariei comunei PacuretiF, iar o copie de pe chitanta se
preda de catre contravenient agentului constatator.
Art. 33 Dispoziţiile art.43 se aplică şi în cazurile prevăzute la art 11 alin. (2), dacă contravenientul
achită jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fiecare dintre contravenţiile constatate,
fără ca prin totalizare să se depăşească maximul prevăzut pentru contravenţia cea mai gravă.

Art. 34 (1) Dacă persoana împuternicită să aplice sancţiunea apreciază că fapta a fost săvârşită
în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, constituie infracţiune, sesizează organul de urmărire
penală competent.
(2) În cazul în care fapta a fost urmărită ca infracţiune şi ulterior s-a stabilit de către procuror
sau de către instanţă că ea ar putea constitui contravenţie, actul de sesizare sau de constatare a faptei,
împreună cu o copie de pe rezoluţia, ordonanţa sau, după caz, de pe hotărârea judecătorească, se
trimite de îndată organului în drept să constate contravenţia, pentru a lua măsurile ce se impun
conform legii.
(3) Termenul de 6 luni pentru aplicarea sancţiunii în cazul prevăzut la alin. (2) curge de la data
sesizării organului în drept să aplice sancţiunea.
F
CAPITOLUL X
CAILE DE ATAC
Art. 35 (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii
se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.
(2) Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce priveşte despăgubirea, iar cel căruia îi
aparţin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce priveşte măsura confiscării.
Art. 36(1) Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită
contravenţia.
(2) Controlul aplicării şi executării sancţiunilor contravenţionale principale şi complementare
este de competenţa exclusivă a instanţei prevăzute la alin. (1).
(3) Plangerea suspenda executarea.

CAPITOLUL XI
EXECUTAREA SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE
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Art. 37 Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 46, precum şi hotărârea
judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă
formalitate.
Art. 38(1) Avertismentul se adresează oral atunci când contravenientul este prezent la
constatarea contravenţiei şi sancţiunea este aplicată de agentul constatator.
(2) În celelalte cazuri avertismentul se socoteşte executat prin comunicarea procesului-verbal
de constatare a contravenţiei, cu rezoluţia corespunzătoare.
(3) Dacă sancţiunea a fost aplicată de instanţă prin înlocuirea amenzii contravenţionale cu
avertisment, comunicarea acesteia se face prin încunoştinţare scrisă.
Art. 39 (1) Punerea în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale se face astfel:
a) de către organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercită calea de
atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termenul prevăzut de lege;
b) de către instanţa judecătorească, în celelalte cazuri.
(2) În vederea executării amenzii, organele prevăzute la alin. (1) vor comunica din oficiu
procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, neatacat cu plângere în
termenul legal, în termen de 30 de zile de la data expirării acestui termen, ori, după caz, dispozitivul
hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea, în termen de 30 de zile de la data
la care hotărârea a devenit irevocabilă, pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale,
organelor de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază
contravenientul persoană fizică sau, după caz, îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană
juridică;
(3) Executarea se face în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea silită a
creanţelor fiscale.
(4) Împotriva actelor de executare se poate face contestaţie la executare, în condiţiile legii.
Art. 40 (1) În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la
rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, acesta va sesiza instanţa în
circumscripţia căreia s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea prestării
unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama, după caz, şi de partea din amendă care a fost
achitată.
(2) În cazul în care contravenientul, citat de instanţă, nu a achitat amenda în termenul prevăzut
la alin. (1), instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul
comunităţii pe o durată maximă de 50 de ore, iar pentru minori începând cu vârsta de 16 ani, de 25 de
ore.
(3) Hotărârea prin care s-a aplicat sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii este
supusă recursului.
(4) Urmărirea punerii în executare a sentinţelor se realizează de către serviciul de executări
civile de pe lângă judecătoria în a cărei rază s-a săvârşit contravenţia, în colaborare cu serviciile
specializate din primării.
Art. 41 Executarea sancţiunilor contravenţionale complementare se face potrivit dispoziţiilor
legale.
Art. 42 (1) Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus această măsură, în
condiţiile legii.
(2) În caz de anulare sau de constatare a nulităţii procesului-verbal bunurile confiscate, cu
excepţia celor a căror deţinere sau circulaţie este interzisă prin lege, se restituie de îndată celui în
drept.
(3) Dacă bunurile prevăzute la alin. (2) au fost valorificate, instanţa va dispune să se achite
celui în drept o despăgubire care se stabileşte în raport cu valoarea de circulaţie a bunurilor.
Art. 43 În scopul executării despăgubirii stabilite pe bază de tarif actele prevăzute la art. 50
alin. (2) se comunică şi părţii vătămate, care va proceda potrivit dispoziţiilor legale referitoare la
executarea silită a creanţelor
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