ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE A Nr.8.
Din data de 26.02.2013.

Privind aprobarea măsurilor ce se impun a fi intreprinse pentru
asigurarea participării cetăţenilor, instituţiilor publice şi agenţilor economici din
comună, la acţiunile care vizează buna gospodărire, întreţinere, curăţenie şi
înfrumuseţare a comunei Crasna
Consiliul local al comunei Crasna,:
-

Având în vedere:
expunerea de motive a primarului cu nr.1619/21.02.2013;
raportul primarului cu nr.1620/21.02.2013;
avizul comisiei de specialitate al consiliului local cu nr.1621/21.02.2013;
prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
prevederile art.18 şi 24 din Legea nr.515/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 21/2002 privind
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări
prin Legea nr.180/2002;
prevedrile Legii nr.265/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2005-privind protecţia mediului.
Prevederile art. 36 alin. (2) lit. "d", alin.(6) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă măsurile ce se impun a fi întreprinse pentru asigurarea participării
cetăţenilor, instituţiilor publice şi agenţilor economici din comuna Crasna la acţiunile care vizează
buna gospodărire, întreţinere, curăţenie şi înfrumuseţare a localităţii, conform anexei nr.1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei.
Art.3. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ
instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul
administrativ.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
- Primarul comunei;
- Viceprimarul comunei;
- Poliţia Locală Crasna;
- www.primariacrasna.ro;
- Dosar Hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bogya Miklos

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1.
la HCL nr.8.
din data de 26.02.2013.

Măsurile ce se impun a fi intreprinse pentru
asigurarea participării cetăţenilor, instituţiilor publice şi agenţilor economici din comună, la
acţiunile care vizează buna gospodărire, întreţinere, curăţenie şi înfrumuseţare a comunei
Crasna
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art.1. Constituie o obligaţie permanentă a tuturor cetăţenilor, agenţilor economici,
instituţiilor din comuna Crasna, de a asigura buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea
strictă a normelor de igienă şi înfrumuseţarea comunei.
Art.2. Serviciile publice ale Consiliului local Crasna, sub directă îndrumare a d-lui primar,
asigură şi răspund pentru adoptarea şi înfăptuirea celor mai potrivite şi adecvate măsuri necesare
îmbunătăţirii activităţilor de buna gospodărire şi înfrumuseţare a localităţii pentru creşterea gradului
de salubrizare, igienizare şi curăţenie a acestuia, având în vedere următoarele:
a)
stabilirea obiectivelor şi lucrărilor de buna gospodărire, curăţenie, întreţinere şi
înfrumuseţare, iluminat public, pentru fiecare stradă, cu respectarea mijloacelor financiare şi
materiale necesare, a termenelor necesare, a termenelor agenţilor economici şi persoanelor care
răspund, acordându-se prioritate activităţilor de precolectare şi colectare selectivă a deşeurilor
menajere şi stradale, reparării, întreţinerii şi modernizării drumurilor, arterelor de circulaţie,
trotuarelor, a întreţinerii parcurilor şi a altor locuri de agrement, a întreţinerii spaţiilor verzi, a
arborilor şi arbuştilor ornamentali, a activităţilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie;
b)
asigurarea contractării cu agenţi economici specializaţi şi licenţiaţi A.N.R.S.C. a
lucrărilor necesare pentru salubrizarea, depozitarea, colectarea şi transportul resturilor menajere, a
gunoaielor, a reziduurilor industriale, a molozurilor şi pământului, a reparării şi întreţinerii
drumurilor, arterelor de circulaţie, trotuarelor, spaţiilor verzi şi a asigurării iluminatului public, a
asigurării marcajelor şi semnalizării rutiere corespunzătoare siguranţei auto şi pietonale;
c)
asigurarea conducerii şi coordonării serviciului public de salbubrizare, a controlului
privind desfăşurarea acestuia pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi
agenţilor economici şi pentru o mai bună gospodărire şi înfrumuseţare a comunei Crasna;
d)
îndrumarea şi soluţionarea şi a altor probleme pe care le ridică cetăţenii, instituţiile,
agenţii economici din teritoriul localităţiil, privind buna gospodărire a comunei.

CAPITOLUL II
Salubrizarea, menţinerea igienei, protecţia mediului şi întreţinerea liniştii publice în
comuna Crasna.
Art.3. Agenţii economici, instituţiile publice, asociaţiile de locatari, de proprietari si
persoanele fizice au următoarele obligaţii:
a) să asigure o permanentă stare de curăţenie în incinta, pe terenurile pe care le deţin sau le
administrează, precum şi pe căile de acces;
b) să asigure curăţenia străzilor şi trotuarelor din jurul incintelor, precum şi întreţinerea zonelor
verzi existente în incinta şi în jurul acestora;
c) să asigure condiţii de igienă prin operaţii de curăţire, dezinfecţie şi deratizare a
imobilelor şi incintelor pe care le deţin;
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d) să asigure o permanentă stare de curăţenie, ordine şi igienă la locurile de depozitare, cât şi
depozitarea corectă şi estetică a oricărui fel de marfă, materie primă sau ambalaje;
e) să asigure o permanentă stare de curăţenie, ordine şi igienă la locurile de depozitare stabilite
pentru resturile menajere, deşeuri industriale, hârtii sau alte tipuri de ambalaje;
f) să se asigure de către operatorul serviciului de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor,
mijloace de transport adecvate, cu posibilitatea de acces în orice situaţie, precum şi
înscripţionarea de către acesta, a maşinilor de transport, a pubelelor şi a containerelor, cu denumirea
firmei operatorului;
g) să se respecte cu stricteţe de către operatorul serviciului de colectare, transport şi depozitare a
deşeurilor, graficul de ridicare a deşeurilor din puncte de colectare, de la casele particulare, agenţi
economici şi instituţii, precum şi întreţinerea corespunzătoare de către acesta a curăţeniei
platformelor punctelor gospodăreşti şi spaţiului din jurul lor pe o rază de 5 metri.
h) să nu realizeze sau să menţină coteţe şi cocine de orice fel pe terenuri aparţinătoare domeniului
public şi privat al comunei Crasna, în incinta în care se produc, depozitează sau desfac alimente
destinate consumului uman, precum persoanele autorizate a desfăşura activităţi ori comerţ stradal,
chioşcuri, tonete, terase, etc. au obligaţia de a menţine curăţenia în zona lor de activitate;
i) să nu repare şi să nu execute lucrări de întreţinere a autovehiculelor inclusiv schimbul de ulei în
alte zone decât cele special amenajate în acest scop;
j) să nu comercializeze băuturi alcoolice în chioşcurile sau tonetele amplasate pe domeniul public
din comuna Crasna;
k) să asigure luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcţional, în
special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţii rutiere;
l) instituţiile publice au obligaţia de a întreţine permanent în stare corespunzătoare drapelul
României şi al Uniunii Europene, arborate pe imobilele în care îşi desfăţoară activitatea;
m) operatorul serviciului de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor, are obligaţia asigurării
unui număr suficient de pubele sau containere standardizate, pentru utilizatorii casnici şi în punctele
gospodăreşti, în scopul colectării selective a deşeurilor;
n) operatorul serviciului de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor, are obligaţia de a încheia
contracte prevăzute de lege pentru prestări servicii publice de salubrizare, cu persoane fizice,
respectiv asociaţii de proprietari, instituţii publice şi agenţi economici.
Art.4. Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) neluarea măsurilor de prevenire, respectiv de stirpire a rozătoarelor, paraziţilor şi insectelor
din gospodăriile proprii sau sedii;
b) aruncarea deşeurilor de hîrtie, resturilor alimentare, gunoiului de garaje, a molozului sau
pământului în alte locuri decât cele amenajate pentru aceasta, precum şi aruncarea sau depozitarea
pe maluri sau în albiile râurilor, a deşeurilor de orice fel;
c) neasigurarea de către agenţii economici sau instituţii, de locuri special amenajate, accesibile
mijloacelor de transport, dotate cu recipienţi sau containere speciale pentru colectarea gunoiului ;
d) neîncheierea contractelor cu unităţile specializate de către asociaţile de proprietari, persoane
fizice, locuitori al comunei, agenţi economici, instituţii, pentru efectuarea operaţiilor de ridicare
transport şi neutralizarea deşeurilor de orice fel, cu persoana juridică îndreptăţită la acesta, precum
şi nedepozitarea separată a deşeurilor de către aceştia;
e) răscolirea gunoiului din containere de către persoane fizice, în scopul recuperării a diferite
obiecte, materiale, hârtii sau resturi alimentare;
3

f) neridicarea şi netransportarea imediată de pe străzi sau spaţii publice, a reziduurilor
provenite din curăţarea acestora precum şi din curăţarea căminelor şi reţelelor de canal sau a celor
provenite din toaletarea arborilor sau a spaţiilor verzi;
g) aruncarea de hîrtii, bilete, resturi de ţigări, coji de seminţe, sticle sau alte ambalaje, pe alei,
peluze, în parcuri, zone verzi, pe străzi şi trotuare, sau în alte locuri publice;
h) murdărirea străzilor de către cetăţeni sau mijloace de transport;
i)

circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală în zona intersecţiei pe P-ţa Eroilor;

j) spălarea autovehiculelor sau ambalajelor pe străzi sau alte locuri publice, precum
şi
hrănirea animalelor în afara locurilor pentru staţionare şi neridicarea murdăriilor rămase după
staţionare;
k) transportarea în vehicule a oricăror materiale libere sau ambalate în condiţii
necorespunzătoare, neacoperită cu plasă de protecţie, care murdăresc calea publică sau degajă
mirosuri urâte;
l)

scuturarea covoarelor în alte locuri decât cele special amenajate şi în timpul orelor de linişte;

m) deteriorarea sau distrugerea din culpă a platformelor gospodăreşti, a materialelor sau
dotărilor necesare intreţinerii curăţeniei comunei, dacă fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii
încât, potrivit legii, să fie considerată infracţiune;
n) neimprejmuirea cu panouri aliniate, înscripţionate cu denumirea firmei constructoare şi cu
aspect corespunzător a lucrărilor de construcţii, în limita suprafeţelor legal aprobate şi cu asigurarea
neîmprăştierii în zona imediată a materialelor de construcţii, a molozului sau a pămîntului de către
utilaje, mijloace de transport, curenţi de aer sau ploaie;
o) nemăturarea zăpezii şi gheţii de pe acoperişuri, trotuare şi rigole, din faţa imobilelor
imediat după depunere, această obligaţie revine deţinătorilor de imobile (proprietari sau chiriaşi),
spaţii comune sau incinte;
p) nedesfundarea, necurăţirea şi neefectuarea dezinfecţiilor subsolurilor înfundate, de către
proprietari sau asociaţii de proprietari;
r) neasigurarea curăţeniei în spaţiile comune şi acoperişuri ale blocurilor, precum şi în jurul
acestora de către proprietari sau asociaţii de proprietari;
s) neîntreţinerea corespunzătoare sau neefectuarea operaţiunilor impuse pentru neutralizarea
gunoiului sau poluarea mediului în rampele de gunoi de către cei care le deţin sau le au în
administrare;
t) murdărirea domeniului public sau privat al comunei ca urmare al scurgerii de ulei sau
carburanţi pe străzi sau în zonele de staţionare;
u) neridicarea de către operatorul serviciului de salubrizare imediat la observare sau după
anunţare, a cadavrelor de animale mici (câini, pisici sau păsări) de pe căile de circulaţie, zone verzi
şi din zona apelor curgătoare aflate în raza lor de activitate, precum şi neridicarea cadavrelor de
animale mari, de către operatorul care are contractată acestă activitate;
v) abandonarea pe domeniul public (pieţe, străzi, trotuare, parcuri, zone verzi, etc.) a
caroseriilor sau părţilor din autovehicule, precum şi a unor materiale de construcţii (prefabricate,
ţevi, etc.).
CAPITOLUL III
Protecţia spaţiilor verzi, a parcurilor şi arborilor, a drumurilor, străzilor, trotuarelor şi
parcajelor, a altor lucrări şi dotări publice
Art.5. Constituie contravenţie următoarele fapte:
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a) trecerea peste rondouri de flori, peluze, gazon, gard viu, în afara aleilor, amenajate în acest
scop;
b) păşunatul animalelor în parcuri sau alte zone verzi, precum şi lăsarea liberă a păsărilor sau
animalelor în parcuri, grădini publice, terenuri arabile situate în intravilanul sau extravilanul
comunei, sau alte spaţii verzi;
c) distrugerea spaţiilor verzi din parcuri, grădini publice, cât şi din vecinătatea
blocurilor, în scopul executării unor construcţii, platforme sau grădini de zarzavaturi;
d) circulaţia sau parcarea autovehiculelor, remorcilor sau oricărui tip de vehicul pe zonele
verzi, trotuare, parcuri sau grădini publice;
e) practicarea jocurilor sportive sau lăsarea copiilor să se joace pe zone verzi, în afara locurilor
special amenajate pentru acest scop;
f) fixarea pe arborii de aliniament de pe străzi a anunţurilor de orice fel, a reclamelor, a
firmelor sau a plăcuţelor indicatoare, precum şi întinderea rufelor la uscat pe zona verde, pe alei,
trotuare sau pe căile de acces în imobile;
g) negreblarea frunzelor uscate şi nedistrugerea lor prin îngropare sau netransportarea în
locurile destinate de către agenţii economici, asociaţi de proprietari sau persoane fizice;
h) distrugerea băncilor, a amenajărilor de jocuri pentru copii, şi obiectelor ornamentale depuse
în locurile publice, precum şi demontarea, montarea sau mutarea acestora de către persoane
neautorizate, dacă fapta nu este săvârşită astfel încât, potrivit legii, să fie considerată infracţiune;
i) distrugerea fântânilor arteziene, a jardinierelor, a teraselor sau a altor amenajări din locurile
publice, dacă fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerată
infracţiune;
j) depozitarea materialelor de construcţii sau a celor rezultate din demolări, pe trotuar,
carosabil sau pe căile de acces;
k) blocarea cu autovehicule sau alte materiale a accesului la containerele de gunoi, pubele,
terenuri de joacă pentru copii, precum şi autovehiculelor parcate corect şi a oricăror căi de acces;
l) circulaţia vehiculelor de tracţiune animală, a autovehiculelor cu capacitate peste 2,5 tone, pe
aleile amenajate, precum şi staţionarea sau parcarea autovehiculelor în alte locuri decât cele special
amenajate în acest scop;
m) devărsarea sau măturarea pe trotuar sau în stradă a apei murdare, a resturilor provenite din
curăţarea magazinelor, a localurilor sau a locuinţelor, precum şi abandonarea deşeurilor în afara
locurilor special amenajate;
n) degradarea sau distrugerea aparatelor montate în locurile de joacă pentru copii, dacă fapta nu
este săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie consideartă infracţiune;
Art.6. Constituie contravenţie la normele de protecţie a drumurilor, trotuarelor şi parcajelor,
cât şi la menţinerea aspectului estetic al comunei, următoarele fapte:
a) depozitarea pe trotuare a mărfurilor, ambalajelor, materialelor şi a altor obiecte ce dăunează
esteticii şi îngreunează desfăşurarea normală a circulaţiei pietonale;
b) desfăşurarea de activităţi comerciale sau productive de către orice agent comercial,
instituţie sau persoană fizică, scuaruri sau străzi, fără aprobarea primarului şi fără îndeplinirea
formelor legale de plată a suprafeţelor ocupate;
c) distrugerea trotuarelor, bordurilor, străzilor sau a zonelor verzi în scopul executării unor
lucrări în subteran, fără autorizaţie legală eliberată de primar şi fără proces verbal de predare –
primire a amplasamentului pe care se vor executa lucrările;
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d) neexecutarea imediată a refacerii suprafeţei trotuarelor, parcajelor, străzilor sau a zonelor
verzi, în cazul unor intervenţii executate în urma avarierii unor reţele subterane de către orice
agent economic, regie autonomă sau persoană fizică. Constituie contravenţie şi neridicarea
imediată a pământului, pietrei sau decupărilor de asfalt rezultat în urma executării săpăturilor de
la intervenţiile pentru remedierea avariilor;
e) nesemnalizarea rutieră corespunzătoare de către executorul oricărui fel de lucrări de
săpături, inclusiv cele de intervenţii în caz de avarii, care se efectuează în suprafeţele străzilor,
trotuarelor sau parcajelor;
f) neintervenţia imediată pentru remediere, a campaniei de apă, a uzinei electrice şi a altor
deţinători de reţele subterane, transportoare de apă sau alte lichide, în cazul unor avarii care
produc scurgeri de lichide în străzi, trotuare, parcaje sau zone verzi sau care produc prăbuşiri ale
suprafeţelor carosabile;
g) distrugerea sau degradarea caminelor de vizitare a reţelelor subterane, precum şi a
receptorilor de canal, dacă fapta nu este săvârşită în astfel e condiţii încât, potrivit legii, să fie
considerată infracţiune;
h) nesupravegherea integrităţii şi neremedierea lor imediată în cazul degradării sau distrugerii
căminelor de vizitare a reţelelor subterane de către cei care exploatează aceste reţele;
i) neasigurarea funcţionării corespunzătoare a reţelelor de canal, nedesfundarea permanentă a
receptorilor de canal pluvial, dacă fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii,
să fie considerată infracţiune;
j) nerespectarea indicatoarelor de circulaţie privind limitarea de tonaj, care are ca efect
distrugerea sistemului rutier al străzilor, inclusiv parcarea la domiciliu a autovehiculelor de tonaj
depăşit faţă de capacitatea portantă a străzilor, indiferent de forma de proprietate a
autovehiculului;
k) folosirea suprafeţei străzilor pentru parcarea sau gararea mijloacelor de transport marfă sau
călători, indiferent de forma de proprietate a acestora;
l) urcarea autovehiculelor de transport marfă sau călători pe trotuare în scopul încarcării sau
descărcării sau pentru staţionare sau parcare;
m) neasigurarea în permanenţă de către toţi deţinătorii de reţele edilitare subterane, a capacelor
de la căminele de vizitare;
Pentru faptele prevăzute în prezentul capitol, după caz, se vor percepe şi despăgubiri civile,
calculate de serviciile de specialitate ale Consiliului local, la momentul producerii contravenţiei.
CAPITOLUL IV
Întreţinerea şi folosirea construcţiilor de orice fel
Art.7. Constituie contravenţie la normele privind întreţinerea şi folosirea construcţiilor de
orice fel, următoarele fapte:
a) neîntreţinerea zidurilor, gardurilor, porţilor şi ferestrelor şi neluarea măsurilor de conservare a
acestora;
b) neîntreţinerea în stare de curăţenie a suprafeţelor locative sau a fondului locativ cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă şi menţinerea unei firme sau reclame deteriorate sau depăşite;
c) ţinerea în suprafaţa locativă sau în curţi de mărfuri sau alte bunuri care prin mirosul
degajă deranjează pe ceilalţi colocatari sau trecători;

ce-l

d) deteriorarea sau murdărirea porţilor, gardurilor, jgheaburilor şi faţadelor clădirilor, montarea
de garduri de sîrma ghimpată sau improvizaţii de garduri din diferite materiale;
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e) folosirea de hîrtii, cârpe, scânduri sau folii de plastic, table în locul geamurilor lipsă, la uşile şi
ferestrele expuse vederii;
f) lipirea, scrierea sau expunerea de afişe ori anunţuri pe ziduri, porţi, stâlpi, panouri, uşi,
geamuri sau alte locuri decât cele special amenajate;
g) nerepararea imediată a racordurilor de apă-canal din curţi, care prin scurgerea de lichide pot
conduce la pierderea stabilităţii unor imobile, afectează asfaltul, trotuarele sau străzile
învecinate,
h) neîntreţinerea în stare corespunzătoare a împrejmuirilor imobilelor, necurăţirea şi
neîntreţinerea permanentă a şanţurilor şi podeţelor din zona acestora;
i) neaplicarea pe fiecare imobil în mod vizibil a tăbliţei cu numărul acestuia;
j) neasigurarea în permanenţă a curăţeniei pe şantier sau în zona aferentă acestuia de către
persoanele care construiesc, repară sau demolează construcţii de orice fel, necurăţarea de norori a
roţilor autovehiculelor şi nespălarea acestora la ieşirea din şantier, neafişarea la loc vizibil a
panoului de identificare a lucrării sau neîntreţinerea acestuia în stare corespunzătoare.
CAPITOLUL V
Menţinerea curăţeniei în pieţe, târguri şi oboare
Art.8. Constituie contravenţie la regimul comerţului în pieţe, târguri şi oboare, următoarele
fapte:
a) depozitarea de către comercianţi a ambalajelor în pieţe, târguri, oboare, în alte locuri decât cele
stabilite şi care împiedică circulaţia normală în incintele susmenţionate;
b) ocuparea de către comercianţi cu mărfuri sau ambalaje a altor locuri decât cele stabilite de
administratorul pieţei în pieţe, târguri, oboare;
c) murdărirea şi/sau necurăţarea permanentă de către producători sau comercianţi, a incintelor
pieţii, târgurilor sau a oboarelor;
d) murdărirea şi/sau necurăţarea zonelor limitrofe (trotuare, străzi, parcaje) de către comercianţi şi
producători, cu ocazia descărcării sau încărcării produselor sau obiectelor;
e) necurăţarea săptămânală de către cel care administrează pieţe, târguri sau oboare a incintelor
respective, cât şi a zonelor limitrofe (trotuare, străzi, parcaje);
CAPITOLUL VI
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.
Art.9. Nerespectarea de către persoane fizice sau juridice, a normelor stabilite în articolele
din prezenta hotărâre constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:
a) Încălcarea prevederilor art.3 lit. b, c, i şi j; art.4 lit.a, b, s; art.5 lit. k, l cu amendă de la 200 lei la
400 lei.
b) Încălcarea prevederilor art.3 lit.a, d, e şi h; art.4 lit.d, f, n, t şi v; art.5 lit.c; art.6 lit. f, g, h, i, j şi l;
art.7 lit. g, h, i cu amendă de la 300 lei la 700 lei.
c) Încălcarea prevederilor art.4 lit. e, l, o, p şi r; art.5 lit.a, e şi g; art.6 lit. a şi b; cu amendă de la
140 lei la 250 lei.
d) Încălcarea prevederilor art.8 lit.a, b, c, d şi e cu amendă de la 150 lei la 250 lei.
e) Încălcarea prevederilor art.3 lit.m, art.4 lit.g, i şi m; art.7 lit. c, e şi f cu amendă de la 200 lei la
250 lei.
f) Încălcarea de persoane juridice a prevederilor art.8 lit.a, cu amendă de la 350 lei la 500 lei.
g) Încălcarea de persoanele juridice, a prevederilor art.3 lit.g şi, art.6 lit. m, cu amendă de la 600 lei
la 1200 lei.
h) Încălcarea prevederilor art.4 lit. c, art.5 lit. b cu amendă de la 300 lei la 600 lei.
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i) Încălcarea de persoane juridice a prevederilor art.4 lit. c cu amendă de la 400 lei la 800 lei.
j) Încălcarea prevederilor art.4 lit.h şi k; art.5 lit. f; art.6 lit. e cu amendă de la 350 lei la 650 lei.
k) Încălcarea prevederilor art.4 lit.j cu amendă de la 270 lei la 450 lei.
l) Încălcarea prevederilor art.3 lit. f, k şi n, art.5 lit. h, i şi m; art.7 lit. j; cu amendă de la 500 lei la
1000 lei.
m) Încălcarea prevederilor art.5 lit. j, art.6 lit.k cu amendă de la 350 lei la 700 lei.
n) Încălcarea prevederilor art.5 lit. n; art.6 lit. c şi d cu amendă de la 1000 lei la 1200 lei.
o) Încălcarea prevederilor art.3 lit. l, art.4 lit. u, art.7 lit.a, b, şi d cu amendă de la 300 lei la 500 lei.
p) Încălcarea de persoane juridice a prevederilor art.7 lit. a, b şi d cu amendă de la 700 lei la 1400
lei.
q) Încălcarea prevederilor art.5 lit. d cu amendă de la 250 lei la 500 lei, agentul constatator putând
dispune, după caz, şi măsura de ridicare a autovehiculului.
CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale
Art.10. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face prin proces - verbal
încheiat de primar sau împuterniciţii acestuia, de poliţiştii locali, respectiv de către persoanele
abilitate prin actele normative în vigoare, conform art.23 din O.G. nr.21/2002 aprobată cu
modificări prin Legea nr.515/2002 şi art. 15 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările şi completările la zi.
Art.11. Contraveninetul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 ore de la data
încheierii procesului verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta hotărâre pentru
fapta sancţionată.
Art.12. Împotriva procesului verbal de contravenţie şi de aplicarea sancţiunii se poate face
plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se depune la
organul din care face parte agentul constatator, însoţită de copia de pe procesul verbal de constatare
a contravenţiei.
Art.13. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile calendaristice de la data
aducerii la cunoştinţă publică a cetăţenilor, dată de la care se abrogă orice alte prevederi contrare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bogya Miklos

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia
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