ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA

H OT ĂR Â R E
privind stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care constituie
contravenții în domeniul edilitar- gospodăresc, ordinii, curățeniei și igienei
publice în comuna Ileana, județul Călărași

Consiliul Local al comunei Ileana întrunit în ședință ordinară în data de 31
ianuarie 2018
având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 6002/19.12.2017 inițiat de viceprimarul comunei și
avizat de Comisia de specialitate din cadrul Consiliului local cu avizul nr.
- art. 30 alin. 7 sin Legea nr. 101/2006 privind serviciile publice de salubrizare a
localităților
- art. 24 din OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților rurale și urbane
- art. 2-8 din OUG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- prevederile Legii 61/1991 privind sancționarea faptelor privind încălcarea unor
norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
luând act de procesul verbal nr. 431/31.01.2018 privind lucrările ședinței Consiliului
Local din data de 31.01.2018
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), lit. d) alin. (6) lit. a) din
legea 215/2001privind administrația publică locală, cu modificările și completările
ulterioare,
în temeiul art. 45 alin. (1) , din legea 215/2001privind administrația publică locală,
cu modificările și completările ulterioare,
HOT ĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care constituie
contravenții în domeniul edilitar- gospodăresc, ordinii, curățeniei și igienei publice în
comuna Ileana, județul Călărași conform Regulamentului anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Viceprimarul împreună cu personalul din aparatul de specialitate al
primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri
Art. 3. Secretarul comunei Ileana va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și
persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Dumitru POPA

Contrasemnează,
secretar, Cristina-Florentina TOMA

Nr. 7
Adoptată la Ileana
Astăzi 31.01.2018

Voturi pentru 11
voturi contra -prezenți 11 din total 13

Anexa la HCL 7/31.01.2018

REGULAMENT
privind stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care constituie
contravenții în domeniul edilitar- gospodăresc, ordinii, curățeniei și igienei
publice în comuna Ileana, județul Călărași

CAPITOLUL I.

DISPOZIŢII GENERALE

1.1 Prezentul regulament stabilește faptele ce constituie contravenţii și cadrul
juridic unitar pentru stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care constituie
contravenții în domeniul edilitar- gospodăresc, ordinii, curățeniei și igienei publice în
comuna Ileana, județul Călărași.
1.2 Consiliile locale răspund, potrivit legii, de îndrumarea si coordonarea întregii
activităti de gospodărire si înfrumuseţare a localitătii, de păstrarea ordinii si respectarea
normelor de igienă.
1.3 În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, consiliul local aplică principiile
descentralizării, autonomiei locale, legalitătii si consultării cetătenilor în soluţionarea
problemelor locale de interes deosebit.
1.4 Participarea cetătenilor, a institutillor publice si agenţilor economici la
întreţinerea si curăţenia localitătii constituie o obligaţie fundamentală pentru îndeplinirea
cerinţelor de viată civilizată a întregii populaţii.
1.5 Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le revin
următoarele obligaţii:
a) sa întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară
activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
b) să asigure repararea, spalarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor
sparte, întreţinerea firmelor şi a fatadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea,
inclusiv spalarea, curăţarea şi zugravirea periodică a acestora;
c) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare
şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;
d) să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin
activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare;
e) sa depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole,
precum şi materialele refolosibile;
f) să efectueze şi sa menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau
a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi sa îndepărteze zăpada şi
gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară
activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
g) să respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea
igienei publice şi curăţeniei în localităţi;
h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora
pe drumurile publice.
1.6 Cetăţenilor le revin următoarele obligaţii:
a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie,
a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi imprejmuirilor acestora;
b) curăţarea fatadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii,
tencuirea şi zugravirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile
locale;

c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în
condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;
d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a
drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le
folosesc;
f) îndepărtarea zapezii şi a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care
locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;
h) respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru
asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localităţi;
i) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special
amenajate de autorităţile administraţiei publice locale;
j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.
k) curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podetelor aferente proprietăţii.
1.7 Pentru realizarea dezideratelor cuprinse în articolele anterioare este
necesară instituirea unor norme privind buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică,
gospodărirea şi protecţia mediului în comuna Ileana.
1.8 Nerespectarea normelor, interdicţiilor sau obligaţiilor cetăţeneşti prevăzute în
prezentul act normativ constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, dacă
fapta nu a fost comisă în aşa fel încât să constituie infracţiune, potrivit legii penale.
1.9 Sancţiunile contravenţionale ce se pot aplica sunt: avertismentul si amenda.
1.10 Sancţiunile se stabilesc proportional cu gravitatea faptei săvârşite.

CAPITOLUL II.

CONSTATAREA CONTRAVENŢIILOR

2.1 Pentru una si acceasi contravenţie se aplică o singură sancţiune
contravenţională.
2.2 În cazul în care contravenientul nu respectă obligaţia de a înlătura situatia
creată prin săvârsirea contravenţiei, agentul constatator poate aplica, în mod repetat,
după fiecare somaţie la care contravenientul nu se conformează, o nouă amendă
pentru contravenţia săvârsită.
2.3 La agenţii economici sancţiunea se aplică, după caz, conducătorului
acesteia, patronului, persoanei care a avut sarcina de a urmări îndeplinirea obligaţiilor
respective.
2.4 Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică contravenientului
sub semnătură sau prin scrisoare cu confirmare de primire, de îndată, dar nu mai mult
de 48 de ore de la încheierea acestuia.
2.5 împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face
plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, care se depune spre
soluţionare la Judecătoria Lehliu-Gară.

CAPITOLUL III.

STABILIREA CONTRAVENŢIILOR

3.1 Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel
de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni si se sancţionează cu
avertisment sau amendă,după cum urmează:

nr.
crt.

Descrierea faptei

Amenda (lei)
Persoane
fizice

Persoane
juridice

50-100

100-1000

Scoaterea gunoaielor, a resturilor menajere sau vegetale
şi a apelor menajere uzate din gospodării, magazine sau
alte imobile şi aruncarea lor necontrolată pe străzi,pe
2
150-500
marginea drumurilor, în "gropi", precum şi deversarea
apelor menajere vidanjate din haznale, fose septice, pe
teritoriul comunei sau în apele de suprafaţă

150-1000

Abandonarea/aruncarea obiectelor de uz casnic sau a
dezmembrărilor din acestea, a sacilor precolectati de
3
150-500
gunoi, pe străzi, pe malurile apelor, pe terenuri virane, ori
pe domeniul public sau privat al localităţii

100-1000

Abandonarea cadavrelor de animale sau pasari, precum
si a resturilor rezultate din sacrificarea animalelor în
4
gospodăria proprie, pe domneiul public sau privat al
comunei sau în apele de suprafaţă

150-500

300-800

Păşunatul animalelor pe zonele verzi ale comunei, în
curţile interioare ale instituţiilor publice, in cimitire, etc.,
5
lăsarea liberă si nesupravegheată a animalelor şi
păsărilor domestice pe stradă sau în alte locuri publice

50-100

100-1000

Spălarea autovehiculelor, remorcilor, maşini, tractoare
sau utilaje agricole pe stradă sau în alte locuri pe
domeniul public

100-500

200-1000

Depozitarea materialelor de construcţii, balast, pietriş pe
drumurile publice, blocarea căilor de acces cu aceste
7
100-500
material, neînlăturarea zăpezii din dreptul locuinţei sau a
sediilor

200-1000

Creşterea animalelor şi păsărilor de orice fel în alte locuri
decât cele amenajate în acest scop pe terenul
8 proprietate privată, cu respectarea normelor sanitar150-300
veterinare şi a unei distanţe corespunzătoare, astfel încât
să nu aducă prejudicii proprietăţilor învecinate.

-

1

6

9

Aruncarea în locuri publice de resturi alimentare, resturi
de ţigări, coji de seminţe, ambalaje sau deşeuri de orice
fel şi nedepunerea lor în coşurile de gunoi, în pubele
sau containere de precolectare.

Degradarea/ distrugerea mobilierului stradal, statii de
autobuz, aviziere publice, coşuri de gunoi

300-500

-

10

Neafişarea numărului de imobil alocat de autoritatea
locală.

30

50

Neîntretinerea corespunzătoare a clădirilor, a curţilor si a
spaţiului din jurul acestora, a spatiilor din fata/jurul curţii,
11 precum si neefectuarea lucrărilor de curăţare, toaletare, 100-500
întreţinere şi văruire periodică a arborilor aferenţi
proprietăţii.

100-1000

îngrădirea / folosirea/ ocuparea / plantarea pe zonele din
12 domeniul public, pe islazul comunal sau pe zona de
200-1000
protectie si/sau de siguranţa a drumurilor

300-1000

Ocuparea domeniului public cu orice fel de constructii
provizorii, terase, sau materiale diverse in scopul
13 comercializării, fără autorizarea si achitarea taxelor
500-1000
legale, precum si desfăşurarea comerţului stradal pe alte
amplasamente decât cele aprobate de Consiliul Local

300-1500

3.2 Se poate sancţiona cu avertisment persoana fizica sau juridica pentru care
se constată pentru prima dată savârşirea unei contravenţii. Pentru aceeaşi faptă,
comisă ulterior averizării, sancţiunea va fi amenda.
3.3. In cazul în care săvârşind o faptă contravenţionala se produc si pagube
materiale, odată cu amenda, în procesul verbal de contravenţie se va stabili în sarcina
contravenientului şi obligaţia recuperării pagubelor constatate, cuantumul acestora
urmând a fi stabilit de organele de specialitate ale autorităţii locale.
3.4. Plata amenzii contravenţionale nu exonerează pe cel sancţionat de
achitarea contravalorii stabilite pentru prejudiciul adus prin săvârşirea faptei.
3.5.Cuantumul amenzilor contravenţionale stabilite în sarcina persoanelor
juridice prin prezentul act normativ se aplică şi persoanelor fizice autorizate,
întreprinderilor individuale sau familiale.

CAPITOLUL IV.

DISPOZIŢII FINALE

4.1 Constatarea contravenţiilor, stabilirea şi aplicarea sancţiunilor
contravenţionale cuprinse în prezenta hotărâre se face de către viceprimar sau altă
persoană împuternicită de primar în acest scop.
4.2 Cuantumurile minime şi maxime ale amenzilor sunt stabilite în lei (RON), iar
plata amenzii aplicate se poate face direct la casieria Primăriei comunei Ileana.
4.3 Contravenientul poate achita in cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului verbal, sau de la data comunicării acestuia, dupa caz , jumătate din minimul
amenzii, la casieria primăriei.
4.4.Prezentul Regulament se completează cu prevederile OG nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

Președinte de ședință,
Dumitru POPA
Contrasemnează,
secretar, Cristina-Florentina TOMA

