ANEXA la H.C.L. nr. 36/29.08.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFAN CEL MARE

CONTRAVENŢII
în domeniul bunei gospodăriri a comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Preambul
In conformitate cu prevederile O.G.nr 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,
 Institutiilor publice, agentilor economici si celorlalte persoane juridice le revin
urmãtoarele obligaţii:
a) sã întreţinã în stare corespunzãtoare imobilele în care îşi desfãşoarã activitatea, prin efectuarea
lucrãrilor de reparaţii, amenajãri şi a altor lucrãri specifice;................................................................
b) sã asigure repararea, spãlarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor
şi a faþadelor imobilelor în care îşi desfãşoarã activitatea, inclusiv spãlarea, curãţarea şi zugrãvirea
periodicã a acestora;....................................................................................................................................
c) sã asigure curãţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte
terenuri pe care le deţin, precum şi pe cãile de acces;............................................................................
d) sã asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formã, prin activitãţi de curãţare,
dezinsecţie şi deratizare;.............................................................................................................................
e) sã depoziteze corespunzãtor reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele
refolosibile;
f) sã efectueze şi sã menţinã curãţenia trotuarelor, a pãrţii carosabile a strãzii sau a drumului, a
locurilor de parcare pe care le folosesc şi sã îndepãrteze zãpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul
imobilelor şi incintelor în care îşi desfãşoarã activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
g) sã respecte mãsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi
curãţeniei în localitãţi;.............................................................................................................................
h) sã asigure curãţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.


cetãţenilor le revin urmãtoarele obligaţii:

a) întreţinerea şi curãţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor

gospodãreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;...............................................................................
b) curãţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul strãzii, tencuirea şi
zugrãvirea periodicã a acestora, potrivit mãsurilor stabilite de consiliile locale;
c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaþiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în
termenele stabilite de acestea;....................................................................................................................
d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;...............................................................
e) menţinerea curãţeniei pe trotuare, pe partea carosabilã a strãzii sau a drumului, pe porţiunea din

dreptul gospodãriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;.....................................................
f) îndepãrtarea zãpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le
folosesc în alte scopuri;
g) pãstrarea curãţeniei pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de joacã
pentru copii şi în alte locuri publice;
h)pãstrarea
curãţeniei
pe
arterele
de
circulaţie
şi
în
locurile
publice;
i) respectarea mãsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi a
curãţeniei în localitãţi;................................................................................................................................
j) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autoritãţile
administraţiei publice locale;.....................................................................................................................
k)curãţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.
l) curãţarea şi întreţinerea şanþurilor, rigolelor şi podeţelor aferente proprietãţii.

Cap. I Întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, podeţelor, trotuarelor,
zonelor verzi şi a altor locuri publice
Art.1. - Următoarele fapte săvârşite de agenţii economici, instituţii publice şi orice alte persoane
juridice, precum şi de către persoane fizice, constituie contravenţii:
a) neaducerea la starea iniţiala a terenului din domeniul public sau privat al comunei Stefan cel Mare,
pe care s-au executat orice fel de lucrări de construcţii şi săpături autorizate potrivit legii;
b) neasigurarea împrejmuirilor de protecţie şi iluminare pe timp de noapte a lucrarilor de constructii
autorizate,precum si nesemnalizarea acestora cu panouri de avertizare;
c) neevacuarea molozurilor şi resturilor de materiale de construcţii rezultate în urma lucrărilor
efectuate, precum şi depozitarea acestora în locuri nepermise şi neamenajate în acest scop;
d) depozitarea pe străzi, trotuare, în parcuri, zone verzi, terenuri virane, pieţe sau în orice alte locuri
publice neamenajate în acest scop a materialelor de orice fel ori a utilajelor, instalaţiilor sau
ambalajelor;
e) perturbarea activităţilor de întreţinere şi reparaţii a străzilor si trotuarelor, precum şi călcarea
marcajelor proaspăt efectuate;
f) accesul, staţionarea, parcarea şi circulaţia vehiculelor de orice fel pe trotuare sau în locurile
nepermise, semnalizate ca atare ;
g) spălarea vehiculelor de orice fel pe străzi, în orice locuri publice sau pe malurile apelor curgătoare,
cu excepţia locurilor special amenajate în acest scop;
h) blocarea căilor de acces la magaziile societăţilor comerciale de către autovehiculele de orice tip, cu
excepţia cazului în care se încarcă sau se descarcă marfa pentru aprovizionare;
i) circulaţia pe drumurile publice din comuna Stefan cel Mare a vehiculelor şi utilajelor, de orice fel,
dacă nu sunt curăţate în mod corespunzător;
j) accesul autovehiculelor sau altor utilaje cu un tonaj mai mare de 15 tone pe drumurile comunale
asfaltate,
k) repararea, spălarea sau executarea lucrărilor de întreţinere la autovehicule pe trotuare, alei, spaţii
verzi, în parcări sau în alte locuri de folosinţă publică;
l) ocuparea carosabilului sau trotuarelor, aleilor şi a altor spaţii aparţinând domeniului public sau
privat al comueni Stefan cel Mare cu autovehicule ieşite din uz sau abandonate de către proprietari,
fără aprobarea Consiliului Local;
m) circulaţia bicicletelor pe aleile pietonale, cu excepţia pistei special amenajate pentru biciclişti;
n) călcarea zonelor verzi din parcurile publice sau din locurile special amenajate cu decoraţiuni florale
sau arboricole;
o) circulaţia căruţelor pe drumurile publice din comuna Stefan cel Mare cu incarcaturi neasigurate si
care pot produce deseuri/murdarirea acestora;

p) accesul, oprirea, staţionarea şi/sau parcarea autovehiculelor neautorizate având masa maximă
autorizată mai mare de 7,5 tone în locuri publice neamenajate în acest scop şi în locuri publice
neautorizate, semnalizate ca atare prin indicatoare şi/sau marcaje rutiere;
r) amplasarea, în scopul punerii în vânzare sau al comercializării, a autoturismelor sau a altor
autovehicule pe domeniul public, în locuri neamenajate în acest scop;
s) accesul, staţionarea, oprirea si circulaţia vehiculelor de orice fel pe zonele verzi din comuna Stefan
cel Mare.
ş) executarea de lucrări sau săpături pe domeniul public sau privat al comunei Stefan cel Mare fără
aprobările legale;
t) neasigurarea împrejmuirilor de protecţie şi nesemnalizarea cu panouri de avertizare a zonelor unde
se execută lucrări sau săpături;
Art.2 – (1) Contravenţiile prevăzute la art.1 lit. a), b), c), j), r), ş), t)se sancţionează cu amendă de la
750 lei la 2500 lei.
(2) Contravenţiile prevăzute la art.1 lit. d), g). i), k), p) si q) se sancţionează cu amendă de la 400 lei la
750 lei, dacă sunt săvârşite de către persoane fizice şi cu amendă de la 350 lei la 1100 lei dacă sunt
săvârşite de către persoane juridice.
(3) Contravenţiile prevăzute la art.1 lit. e), f), h), l), m), n), o) si s) se sancţionează cu amendă de la
250 lei la 750 lei.
Cap. II - Igienizarea şi salubrizarea oraşului, curăţirea străzilor, trotuarelor şi a celorlalte
locuri publice, colectarea, depozitarea şi transportul resturilor menajere şi stradale
Art. 3. Săvârşirea următoarelor fapte de către persoane fizice, agenţi economici, instituţii publice şi
orice alte persoane juridice, constituie contravenţii :
a) depozitarea sau aruncarea gunoiului menajer în alte locuri decât în recipienţi, containere sau locuri
special amenajate;
b) murdărirea străzilor cu gunoi sau pământ de pe roţile autovehiculelor din şantiere sau prin pierderi
de materiale din caroseriile neetanşate sau încarcate peste capacitate;
c) neasigurarea condiţiilor de igiena prin operaţii de curăţenie, dezinfecţie şi deratizare a imobilelor şi
a spaţiilor pe care le deţin;
d) colectarea neautorizată de deşeuri şi resturi menajere din containere si recipienţi;
e) neevacuarea gunoiului conform graficului stabilit;
f) scoaterea gunoaielor şi a apelor uzate măturate din localuri, magazine sau imobile pe străzi, precum
şi îndepartarea gunoiului măturat de pe trotuare în rigole sau pe carosabil;
g) depozitarea de diferite materiale, plante furajere, lemn, prundis, etc pe domeniul public sau privat al
comunei;
h) cresterea animalelor in mod insalubru, fara respectarea normelor veterinare si de igiena publica,
astfel incat dejectiile sa stanjeneasca vecinii sau ceilalti cetateni;
i) deversarea apei din instalaţii pe străzi, trotuare sau zone verzi în cazul intervenţiei la acestea,
precum şi deversarea în canalele menajere şi pluviale, în cursurile de apă, ori pe drumurile publice,
trotuare sau pe orice teren aflat în domeniul public sau privat al comunei Stefan cel Mare, a dejecţiilor
provenite de la grajdurile şi coteţele de animale;
j) neluarea măsurilor de către agenţii economici şi instituţiile publice care îşi desfăsoară activitatea pe
raza teritorial-administrativă a comunei Stefan cel Mare, de amplasare la fiecare intrare dinspre stradă,
în incintă a unui coş de gunoi şi deţinerea de recipienţi compatibili cu sistemul de colectare a
gunoiului;
k) neîndeplinirea obligaţiei de curăţire si măturare periodică a trotuarelor, pergolelor şi a şanţurilor din
faţa imobilelor deţinute cu orice titlu şi din jurul acestora, de înlăturare a gheţii şi zapezii de pe

trotuare şi rigole, de aplicare de materiale antiderapante în cazul formării poleiului în perioada
sezonului rece, precum şi de a nu arunca zăpada din curţi şi de pe trotuare pe stradă;
l) neasigurarea păstrării curăţeniei şi nerespectarea normelor igienico-sanitare în unităţi de alimentaţie
publică, magazine, săli de sport, stadioane şi unităţi de cultură;
m) aprinderea deşeurilor de orice fel în containere şi recipiente de colectare aflate în locuri publice sau
în orice locuri dacă produce disconfort sau poluare;
n) depozitarea neorganizată a materialelor şi crearea unor focare de infecţie şi insalubritate în incinta
societăţilor comerciale;
o) aruncarea sau depozitarea gunoiului menajer al populaţiei în coşurile de gunoi stradale, în alte
locuri decât cele special amenajate, pe malul apelor curgătoare, pe marginea arterelor de circulaţie, pe
terenuri virane sau pe alte terenuri aparţinând domeniului public sau privat al comunei Stefan cel
Mare, precum şi aruncarea deşeurilor rezultate din construcţii (moloz, cărămizi, bolţari etc.) la
pubelele destinate pentru gunoi menajer;
p) aruncarea de hârtii şi ambalaje provenite din procesul de comercializare în alte locuri decât cele
special amenajate în acest scop, aruncarea de deşeuri solide (paie, coceni, crengi, materiale plastice,
textile, cauciucuri etc.) în reţeaua pluviala sau de canalizare, precum şi aruncarea deşeurilor animale în
alte locuri decât cele amenajate;
q) scuturarea de preşuri, paturi, covoare şi alte asemenea, aruncarea gunoaielor ori vărsarea de lichide
de la balcoanele imobilelor sau pe domeniul public;
r) spălarea covoarelor pe domeniul public sau în spaţiile de folosinţa comună ale imobilelor, uscarea
rufelor pe garduri sau în alte locuri aparţinând domeniului public
s) vânzarea si consumul de seminţe comestibile in parcuri, instituţii publice, săli de spectacole sau alte
locuri care aparţin domeniului public;
ş) deversarea de materiale sau substanţe toxice, inflamabile sau explozive pe străzi, trotuare sau zone
verzi, pe malurile apelor curgătoare sau în alte locuri publice;
t) murdărirea carosabilului, a căilor de acces sau a parcărilor prin scurgeri de ulei sau combustibil din
autovehicule;
ţ) hrănirea animalelor fără stăpân pe domeniul public sau privat al comunei Stefan cel Mare, din afara
adăposturilor pentru animale;
u) neîncheierea de către persoanele fizice, prin proprietar sau deţinătorul/utilizatorul imobilului, de
contracte pentru colectarea gunoiului cu operatorul serviciului de salubrizare autorizat, precum şi
nerespectarea clauzelor contractuale;
v) neîncheierea de către agenţii economici, unităţile şi instituţiile din comuna Stefan cel Mare, de
contracte pentru colectarea gunoiului cu operatorul serviciului de salubrizare autorizat precum şi
nerespectarea clauzelor contractuale;
x) neasigurarea accesului utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare şi al utilajelor de
intervenţie pentru stingerea incendiilor;
y) neasigurarea de către orice persoană a preselectării pe categorii a deşeurilor reciclabile rezultate din
gospodăriile proprii sau din activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi nedepozitarea
acestora în conformitate cu Regulamentul de salubrizare al localitatii;
z) neaplicarea măsurilor de deratizare şi dezinsecţie dispuse de către primar sau stabilite de către
direcţia de sănătate publică.
Art.4 - (1) Contravenţiile prevăzute la art.3 lit. d), g), h), o), p), q),r) şi s), ţ) se sancţionează cu
amendă de la 150 lei la 450 lei.
(2) Contravenţiile prevăzute la art.3 lit. a), b), c), e), f), i), j), k), l), m), n), ş), t), u), v), x), y) şi z) se
sancţionează cu amendă de la 350 lei la 750 lei , dacă sunt săvârşite de către persoane fizice, şi de la
450 lei la 1450 lei dacă sunt săvârite de către persoane juridice şi agenţi economici.
(3) Contravenţia prevăzute al art.3 lit.v) se sancţionează şi cu neacordarea sau retragerea, după caz, a
autorizaţiei/acordului de funcţionare.

Cap. III - Păstrarea curăţeniei in obor/târgul de animale si alte locuri amenajate pentru comert
Art. 5. - Săvârşirea urmatoarelor fapte de către persoane fizice şi persoane juridice, agenţi
economici, constituie contravenţii :
a) vânzarea de bunuri cu regim ocazional se v-a putea face numai în locurile stabilite şi aprobate prin
dispoziţie a primarului comunei Stefan cel Mare;
b) vânzarea oricăror produse pe suprafeţe destinate circulaţiei pietonale sau a căilor de acces din
comuna;
c) accesul mijloacelor de transport în incinta oboarelor în alte scopuri decât descărcarea sau incărcarea
produselor şi mărfurilor pentru aprovizionare şi vânzare;
d) depozitarea ambalajelor pe platoul oborului sau aglomerarea nejustificată a acestora în spaţiile de
vânzare;
e) comercializarea neautorizată şi consumul băuturilor alcoolice în incinta oborului, precum şi
vânzarea de produse alimentare calde şi reci;
f) sacrificarea animalelor destinate vânzării şi comercializarea produselor rezultate pe domeniul
public, în alte locuri decât cele special amenajate şi fără respectarea strictă a normelor igienicosanitare;
g) practicarea jocurilor de noroc în obor şi alte locuri publice neautorizate;
h) aducerea sau prezentarea la vânzare ambulantă a seminţelor comestibile, aruncarea de hârtii şi
resturi de ambalaje sau alte produse care provoacă murdarie în afara locurilor special amenajate;
i) comercializarea de produse agroalimentare murdare, alterate, degradate, precum şi sortarea acestora
în incinta oboarelor sau locurilor publice special amenajate;
j) nerespectarea programului de funcţionare a oborului, precum şi a regulilor speciale stabilite de
administraţia acestora pentru asigurarea unui climat civilizat de comerţ şi de păstrare a curăţeniei
k) degradarea în orice mod a instalaţiilor si a dotărilor existente în obor/ târgul de animale (mobilier
urban, împrejmuiri şi altele asemenea).
l) neîntreţinerea în stare corespunzătoare a tonetelor, chioşcurilor, spaţiilor comerciale unde îşi
desfăşoară activitatea cu titlu de folosinţă sau proprietate, prin intretinerea peretilor/tencuielilor,
asigurarea spălării geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, vopsirea tâmplăriei de lemn,
plastic sau metal, înlocuirea părţilor din tâmplărie deteriorate,etc;
m) folosirea de improvizaţii (hârtii, cârpe, tablă etc) în locul geamurilor şi vitrinelor.
Art.6. - Savârşirea faptelor prevăzute la art.5 se sancţioneaza cu amendă de la 550 lei la 2000 lei, în
cazul contravenienţilor persoane fizice, şi de la 750 lei la 2500 lei , în cazul contravenienţilor agenţi
economici şi alte persoane juridice.
Cap.IV - Amenajarea şi întreţinerea parcurilor, zonelor verzi, locurilor de joacă pentru copii şi
a mobilierului urban
Art.7. - În vederea conservării parcurilor, zonelor verzi şi zonelor florale, săvârşirea urmatoarelor
fapte de către persoane fizice sau juridice constituie contravenţii:
a) tăierea, ruperea, scoaterea din rădăcini a florilor, arbuştilor, arborilor, plantaţiilor de orice fel din
parcuri sau din orice loc public, precum şi cosirea ierbii de pe zonele verzi din parcuri fără aprobare;
b) însuşirea de către alte persoane decât cele autorizate de arbori, puieti, lăstari, chiar şi doborâţi de
fenomene naturale, ori tăiaţi sau scoşi din rădăcini;
c) distrugerea în orice mod sau mijloc (încrustaţii, scrijelituri, smulgerea cojii, ruperea ramurilor ,
punerea unor substanţe cu efect otrăvitor la rădăcina pomilor, etc.), degradarea şi ruperea arborilor,
puieţilor, lăstarilor;
d) schimbarea destinaţiei zonelor verzi fără autorizările legale;

e) păşunatul şi lăsarea animalelor nesupravegheate în parcuri, pe zone verzi sau în alte locuri
nedestinate păşunatului din comuna Stefan cel Mare;
f) practicarea jocurilor sportive si distractive pe zone verzi în afara locurilor special amenajate;
g) utilizarea zonelor verzi şi a parcurilor ca locuri de plajă sau activitati organizate ;
h) fixarea de anunţuri publicitare şi alte inscripţii pe arborii de aliniament;
i) degradarea sau deteriorarea, murdărirea, practicarea de inscripţii sau alte însemne prin scrijelire pe
zidurile imobilelor şi pe garduri, precum şi răsturnarea coşurilor de gunoi, ruperea şi scrijelirea
băncilor sau asezarea cu picioarele pe şezutul acestora;
j) deteriorarea gardurilor şi a împrejmuirilor ornamentale;
k) consumul de bauturi alcoolice, dormitul şi satisfacerea necesităţilor fiziologice în parcuri, pe bănci
sau în alte locuri neamenajate în aceste scopuri.
l) introducerea în fantani sau alte acumulari de apa publice de substanţe sau materiale poluante sau
degradante.
m) neîntreţinerea prin cosire şi curăţare a terenurilor proprietate privată, situate în intravilanul comunei
Stefan cel Mare;
Art. 8. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 7 lit. d), g), h), o), p), q) si r) se sancţionează cu amendă de
la 200 lei la 450 lei.
(2) Contravenţiile prevăzute la art. 7 lit. a), b), c), e), f), i), j), k), l), m) şi n) se sancţionează cu
amendă de la 450 lei la 900 lei, dacă sunt săvârşite de către persoane fizice, şi de la 750 lei la 1300 lei,
dacă sunt săvârşite de către persoane juridice şi agenţi economici.
Cap. V - Întreţinerea şi administrarea clădirilor de orice natură
Art. 9. - Săvârşirea următoarelor fapte de către persoane fizice, instituţii publice si agenţi economici şi
orice alte persoane juridice, constituie contravenţii:
a) neîntreţinerea în stare corespunzătoare a localurilor, spaţiilor comerciale, tonetelor, cabinelor,
meselor, etc, unde îşi desfăşoară activitatea, deţinute cu titlul de folosinţă sau proprietate, prin
nespălarea geamurilor şi a vitrinelor, neînlocuirea geamurilor sparte, nedecorarea si neamenajarea
vitrinelor, nevopsirea tocăriei si a tâmplăriei de lemn, aluminiu sau metal, neânlocuirea părţilor de
tâmplărie degradate;
b) neluarea măsurilor de curăţare, tencuire şi zugrăvire periodică a faţadelor localurilor, locuinţelor şi a
altor construcţii;
c) nefinalizarea construcţiilor începute pe baza autorizaţiilor eliberate de primar, în condiţiile şi în
termenele stabilite de acestea;
d) nemenţinerea în stare corespunzătoare a împrejmuirilor, porţilor, ferestrelor, pereţilor şi
acoperişurilor imobilelor, precum şi neluarea măsurilor de conservare a construcţiilor;
e) folosirea de improvizaţii (hârtii, cârpe sau tablă) în locul geamurilor, neîntreţinerea curăţeniei în
balcoane, neaplicarea pe fiecare imobil, la loc vizibil, a tabliţelor tipizate cu numărul de imobil;
f) afişarea unor anunţuri pe pereţii clădirilor, stâlpi de susţinere ai reţelei de alimentare cu energie
electrică sau în alte locuri decât locurile publice de afişaj;
g) neîntreţinerea corespunzătoare a organizărilor de şantier şi a zonelor aferente;
h) amplasarea construcţiilor peste reţelele tehnico-edilitare, fără acordul administratorului sau
proprietarul acestora;
i) nemenţinerea în stare de curăţenie a subsolurilor din imobile, astfel încât aceasta să poată duce la
apariţiei unor focare de infecţie;
j) tăierea lemnelor de foc şi depozitarea acestora, precum şi a altor materiale combustibile, în locuri
aparţinând domeniului public ori în spaţiile de folosinţă comună ale imobilelor;
k) amplasarea de chioşcuri, tonete, cabine şi altele asemenea, precum şi folosirea acestora în scopuri
comerciale, pe locuri aparţinând domeniului public, fără aprobările prevăzute de lege;

l) neasigurarea accesului în incintele imobilelor prin podeţe amenajate astfel încît să permită scurgerea
liberă a apelor prin rigole, şanturi etc şi neîntreţinerea în stare de funcţiune acestora;
m) construirea de magazii în spaţiile de folosinţă comună a imobilelor, fără aprobările legale.
ART. 10. - (1) Contravenţiile prevăzute la art.9 lit. e), f), m), se sancţionează cu amendă de la 250 lei
la 450 lei.
(2) Contravenţiile prevăzute la art.9 lit. a), b), d), j), k) si p) se sancţionează cu amendă de la 400 lei la
750 lei.
(3) Ccontravenţiile prevăzute la art.9 lit. c), g), h), i), l) se sancţionează cu amendă dela 750 lei la 2150
lei.
Cap. VI - Întreţinerea şi repararea instalaţiilor de apă şi canalizare
Art.11. - Săvîrşirea următoarelor fapte de către persoane fizice, persoane juridice, instituţii publice şi
agenţi economici constituie contravenţii:
a) branşarea sau racordarea unor instalaţii de apă şi canal la instalaţia unui abonat sau la reţeaua
publică fără acordul administratorului sau proprietarul reţelei.
b) degradarea instalaţiilor sanitare sau termice în locuinţele proprietate de stat date în chirie, iar în cele
proprietate particulară în condiţiile în care deranjează pe locatari.
c) evacuarea apelor menajere pe domeniul public al comunei.
d) refuzul locatarilor de a permite organelor de control legal împuternicite de a verifica modul în care
se întreţin instalaţiile sanitare aferente;
f) neluarea măsurilor de remediere a instalaţiilor igienico-sanitare deteriorate;
g) evacuarea în reţeaua de canalizare a unor substanţe şi deşeuri care produc colmatarea rapidă şi
împiedică procesul de epurare a apelor uzate;
h) neprotejarea sau degradarea căminelor de vizitare la reţelele subterane de apă şi canal precum şi
deteriorarea capacelor de canalizare;
i) deteriorarea aparatelor de masura şi control şi a căminelor unde sunt amplasate instalaţii publice de
distribuţie;
j) executarea si modificarea instalaţiilor interioare de apă şi electrice, fără aprobările legale, ca şi
intervenţia neautorizată la acestea, dacă fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât să constituie
infracţiune.
Art.12. Contravenţiile prevăzute la art. 11 se sancţioneaza cu amendă de la 750 lei la 2150 lei pentru
persoane fizice şi de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice, instituţii şi agenţi economici.
Cap. VII - Dispoziţii finale
Art.13. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor din prezenta hotarâre se face în
conformitate cu O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea
nr.180/2002, cu modificările şi completările uterioare, de către Primar şi împuterniciţii acestuia si
Postul de Poliţie din comuna Stefan cel Mare.

Preşedinte de şedinţă,

Pîntea Constantin

Contrasemnează,
Secretar,
Stoleru Nicolae

JUDEŢUL NEAMT
PRIMĂRIA COMUNEI STEFAN CEL MARE
Nr. 3231 din 27.08.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
privind stabilirea contraventiilor savarsite de persoanele fizice, juridice si institutiile publice
in domeniul bunei gospodariri a comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
Avand in vedere:
Prevederile O.G.nr 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr 515/2002, şi ale O.G. nr 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 180/2002;
Necesitatea actualizarii prevederilor H.C.L. nr. 26/2006 privind stabilirea faptelor
contraventionale savarsite de institutiile publice, agenti economici, alte persoane juridice, precum si de
cetateni in domeniul bunei gospodariri a localitatii;
-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
PROPUN:
Consiliului local al comunei Stefan cel Mare, să aprobe stabilirea contraventiilor savarsite
de persoanele fizice, juridice si institutiile publice in domeniul bunei gospodariri a comunei Stefan cel
Mare, judetul Neamt , anexa la prezenta

Primar,
Ouatu Sorin

JUDEŢUL NEAMT
PRIMĂRIA COMUNEI STEFAN CEL MARE
Nr. 3232 din 27.08.2014

Referat de specialitate
privind stabilirea contraventiilor savarsite de persoanele fizice, juridice si institutiile publice
in domeniul bunei gospodariri a comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Avand in vedere:
- Necesitatea actualizarii prevederilor H.C.L. nr. 26/2006 privind stabilirea faptelor
contraventionale savarsite de institutiile publice, agenti economici, alte persoane juridice, precum si de
cetateni in domeniul bunei gospodariri a localitatii;
- Prevederile O.G.nr 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr 515/2002, şi ale O.G. nr 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 180/2002;
- Prevederile Legii nr. 215/2001 privind admnistratia publica locala;
apreciez că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Local.

Secretar,
Stoleru Nicolae

