ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞ TEIUŞ
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 53/2014

Privind stabilirea si sancţionarea faptelor care constituie contravenţii in domeniul edilitargospodaresc, ordinii, curăţeniei si igienei publice in oraşul Teius si satele apartinatoare

Consiliul local al oraşului Teius, jud.Alba, intrunit in şedinţa ordinara in data de 30 iunie
2014, şedinţă publică.
Luând in dezbatere :
r- expunerea de motive si proiectul de hotarare privind stabilirea si sancţionarea faptelor

>
>

>

care constituie contravenţii in domeniu! edilitar-gospodaresc, ordinii, curăţeniei si
igienei publice in oraşul Teius si satele apartinatoare;
raportul Politiei locale Teius si compartimentului juridic din cadrul Primăriei oras Teius ;
avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oras
Teius;
Având in vedere :
prevedeile OU G 195/2005 privind protectia mediului, cu modificările si completările
ulterioare, O U G nr.78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările si completările
ulterioare, OG 21/2002 privind gospodărirea localitatilor, cu modificările si completările
ulterioare. Legea nr.12/1990 rerepublicata, privind protejarea populaţiei împotriva unor
activitati de producţie, comerţ sau prestări servicii ilegale, Ordonanţa nr.99/2000
republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţa. Legea nr.61/1991
(r), pentru sancţionarea faptelor de incalcare a unor norme de convieţuire sociala, a
ordinii si liniştii publice si ale-O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu
modificările si completările ulterioare ;

In temeiul prevederilor art.l, 3 ,9 10 si 24 din Ordonanţa nr.21/2002 coroborat cu art.36 al.6
pct.7 si 9 din Legea n r .2 15/2001 republicata, legea administraţiei publice locale, adoptă prezenta
II O T A R A R E
A rt. 1 .- Pentru asigurarea climatului de ordine, curăţenie si linişte publica, necesare desfasurarii
normale a activitatii civice, economice, sociale si culturale si promovarea unor relaţii civilLate in
viata cotidiana cetatenii si agenţii economici sunt obligaţi sa aiba un comportam ent civic normal
si responsabil, in spiritul legilor tarii si a normelor de convieţuire sociala.
A rt. 2. Constituie contravenţie urmatoarele fapte daca potrivit legii penale nu sunt considerate
infracţiuni :
a) A ctivitati edilitar-gospodaresti si adm inistrarea patrim oniului locativ

NR.
CRT.

FAPTA

1.

Neintretinerea curăţeniei in locuinţele pe care le
deţin
in
proprietate
sau
cu chirie, a anexelor gospodaresti. a culţilor si
\mprej m uiri 1or acestora;

A M E N D A (RON)
PE R SO A N A
PERSOA NA
JURIDICA
FIZICA

100 RON - 300
RON

300 RON - 600
RON

2.

Neintretinerea curăţeniei de către proprietari a
trotuarelor, cailor pietonale si a locurilor de
parcare pe care le folosesc din dreptul
imobilelor pe care le deţin.

100 RON
RON

300

300 RON - 600
RON

3.

Necuratarea zăpezii si a ghetii de pe trotuare,
din fata imobilelor in care locuiesc sau isi
desfasoara activitatea, in termen de 24 de ore de
la producerea evenimentului ;

100 RON - 300
RO N

300 RON - 600
RON

4.

Necosirea, necurăţarea, acoperirea, obturarea
şanţurilor de ape pluviale, rigolelor de
colectare, a podeţelor şi tuburilor de beton din
faţa imobilelor, pe întreaga lungime aferentă
proprietăţii;

200 RON - 400
RON

400 RON - 800
RON

b) Ad m inistrarca dom eniului public

1.

Aruncarea, depozitarea pe străzi, in parcuri, pe
terenuri virane, malurile văilor, râurilor, ale
celorlalte cursuri de apa si in alte locuri publice,
neautorizate a gunoaielor menajere, stradale sau
a altor reziduri.

200 RON - 400
RON

400 RON
RON

800

9
z,.

Parcarea,
circulaţia
sau
stationarea
autovehiculelor pe zonele verzi, alei pietonale,
trotuare sau cai de acces pentru persoane cu
dizabilitati sau zona de protectie a sântului.

200 RON - 400
RON

400 RON RON

800

o

Colectarea neautorizată de deşeuri si resturi
menajere din pubele, containere sau recipienti

100 RON - 200
RON

4.

Scoaterea gunoaielor si a apelor reziduale din
localuri, magazine , puncte de lucru sau din
imobile pe străzi, trotuare sau zone verzi ,
precum si îndepărtarea gunoiului măturat de pe
trotuare în rigole sau pe carosabil ori
depozitarea acestuia în alte locuri decât cele
special destinate acestui scop
Deversarea apei din instalaţiile sanitare sau de
canalizare pe străzi, trotuare sau zone verzi în
cazul intervenţiei la acestea.
Ocuparea domeniului public cu orice fel de
construcţii sau materiale, montarea schelelor
sau macaralelor de construcţii, containerelor,
montarea de mobilier, chioşcuri, corturi sau
toncte pentru desfăşurarea unor activităţi
comerciale şi altele, iară aprobarea Primăriei
sau fără achitarea taxelor legale
Abandonarea pe domeniul public a aparatelor
de orice fel, a utilajelor defecte, tonetelor sau
chioşcurilor, construcţiilor metalice, precum şi
depozitarea autovehiculelor în stare de

200 RON - 500
RON

500 RON
RON

200 RON - 500
RON

500 RON - 1.000
RON

200 RON - 400
RON

400 RON - 1.000
RON

200 RON - 400
RON

400 RO N - 1.000
RON

5.

6.

7.

1.000

8.

9.

10.

11.

degradare sau în curs de dezmembrare pe
domeniul public (parcări, alei, zone verzi,
carosabil).
Aruncarea hârtiilor, ambalajelor, ţigărilor, a
cojilor de seminţe de către pietoni sau din
autoturisme pe trotuare, carosabil sau zonele
verzi;
Staţionarea vehiculelor pentru transport marfa
cu masa m axim ă total autorizată de peste 3,5
tone, a autovehiculelor pentru transport călători
peste 8+1 locuri, cât şi a tractoarelor, emorcilor
şi tuturor utilajelor agricole pe carosabil, în
parcările amenajate pentru autoturisme, spaţii
verzi, trotuare, alei, platforme, terenuri d e jo a c ă
pentru copii şi platforme gospodăreşti;
Oprirea sau staţionarea altor autovehicule în
zone cu regim de rezervare pentru taximetre sau
instituţii publice, semnalizate corespunzător;
Blocarea accesului în/din sedii sau puncte de
lucru ale agenţilor economici, instituţiilor,
în/din pieţe, alei, curţi, parcări, ganguri, garaje,
şantiere de construcţii, alei pietonale sau orice
alte căi de acces;

100 RON - 300
RON

200 RON - 400
RON

400 RON RON

800

100 RON - 300
RON

300 RON - 600
RON

100 RON - 300
RON

300 RON - 600
RON

c) Conservarea si proiecţia m ediului, parcurilor, zonelor verzi
1.

Pasunatul in parcuri, pe zonele verzi, pe malul
văilor si pe străzile oraşului .

300 RON - 500
RON

2.

Lasarea libera a animalelor, păsărilor, in
parcuri, grădini publice, zone verzi sau alte
locuri oprite accesului acestora ;

100 RON - 300
RON

o
J>.

Circulaţia cu motociclete sau vehicule în
parcuri;

200 RON - 500
RON

4.

Distrugerea gardurilor si împrejmuirilor
ornamentale;

200 RON - 500
RON

5.

Folosirea fântânilor arteziene pentru spălat sau
scăldat precum si aruncarea în bazinul
acestora cu pietriş, nisip, pământ, deşeuri sau
alte resturi menajere;
Arderea miriştilor, tufărişului si vegetatiei
ierboase uscate;

100 RON - 300
RON

6.

7.

8.

9.

Aruncarea de resturi solide (paie, coceni,
crengi, textile etc.) în reţeaua de
canal izare;
Aruncarea leşurilor animale pe domeniul
public, privat sau pe ternuri proprietate privata;
Deversarea în canalele menajere si pluviale a
dejecţiilor provenite de la grajdurile si

200 RON - 400
RON

400 RON RON

800

200 RON - 400
RON

400 RON RON

800

200 RON - 400
RON

400 RON RON

800

200 RON - 400

400 RON

800

10.

11.

12.

13.

14.

cotetele animalelor;

RON

Distrugerea sau deteriorarea mobilierului urban
(bănci, coşuri, vaze, stâlpi,etc.), a cabinelor
telefonice, a autom atelor pentru vânzarea de
produse, a spaţiilor d e jo a c ă pentru copii, a
dotărilor din bazele sportive sau zonele de
agrement, a împrejmuirilor destinate protejării
spaţiilor verzi, a containerelor pentru deşeurile
stradale, a panourilor cu reclame, a staţiilor de
autobus, a chioşcurilor sau a altor dotări aflate
pe domeniul public prin rupere, tăiere, lovire,
călcare, aprindere, etc., sau prin înscrierea
oricăror semne pe obiectele enumerate;
Distrugerea sau deteriorarea spaţiilor verzi sau
a plantaţiilor de orice fel prin smulgere, rupere,
tăiere, călcarea sau efectuarea de tăieri
neautorizate de arbori, din zonele aparţinând
domeniului public;
Spălarea autovehiculelor sau altor utilaje pe
domeniul public;

300 RON - 500
RON

Efectuarea unor lucrări de reparaţii la
autovehicule sau alte utilaje asemănătoare pe
domeniul public şi/sau murdărirea spaţiilor
publice ca urmare a acestor activităţi
Necurăţarea roţilor mijloacelor de transport la
intrarea pe drumurile publice de pe şantiere de
construcţii sau terenuri agricole

RON

300 RON - 500
RON

100 RON - 300
RON

300 RON - 600
RON

100 RON - 300
RON

300 RON - 600
RON

100 RON - 300
RON

il) D esfasuarca corespunzătoare a activitatii de com erţ in târguri si oboare
1.

Sacrificarea animalelor in spatiile deschise sau
in alte locuri publice ;

200 RON - 400
RON

400 RON RON

800

2.

Necuratarea zilnica de către comercianţi sau de
cate ori este necesar, a spatiilor detinute ;

200 RON - 400
RON

400 RON RON

800

N eiuarea măsurilor de menţinere a curăţeniei în
jurul meselor sau spatiilor închiriate pentru
desfăşurarea activitătii comerciale sau
depozitarea resturilor vegetale în alte locuri
decât cele
stabilite de către administraţia pieţelor;
4.
Distrugerea sau degradarea în orice mod a
instalaţiilor, a dotărilor existente în pieţe,
târguri
si oboare (cântare, mobilier urban, vitrine,
grătare, coşuri de gunoi, împrejmuiri);
c) Salubrizarea oraşului

200 RON - 400
RON

400 RON
RON

200 RON - 500
RON

500 RON - 1.000
RON

200 RON - 400
RON

400 RON RON

o

J.

1.

Depozitarea
menajere,

necorespunzatoare
industriale,

a

reziduurilor
agricole,

1.000

800

precum si a materialelor refolosibile;
2.

Imprastierea si neadunarea gunoiului menajer
prin
manipularea
necorespunzatoare
a
containarelor, pubelelor sau a coşurilor de
gunoi stradale de către personalul operatorului
de salubrizare ;

o
J.

Am plasarea adăposturilor pentru creşterea
animalelor în gospodării fara a respecta distanta
minima de 10 m fata de cea mai apropiata
locuinţa invecinata, cât si neevacuarea
deşeurilor zootehnice provenite de la acestea
astfel încât să producă disconfort;
încălcarea de către persoanele fizice care
circulă pe domeniul public cu câini sau alte
animale, a obligaţiei de curăţire a reziduurilor
fecale sau furajere provenite de la animale ori
în urma hrănirii acestora;

4.

200 RON - 500
RON

200 RON - 500
RON

500 RON - 1.000
RON

100 R O N - 4 0 0
RON

f) Intretinerea si repararea drum urilor

1.

Oprirea si stationarea autovehiculelor pe
locurile de parcare rezervate pentru diferite
activitati sau pentru persoanele cu handicap,
marcate si semnalizate corespunzător ;

100 RON - 300
RON

300 RON - 600
RON

2.

Nercfacerea în starea iniţiala a zonelor unde au
avut loc lucrări, neevacuare.a resturilor si
gunoaielor rezultate în urma lucrărilor
efectuate, precum si depozitarea acestora în alte
locuri decât cele stabilite prin aprobarea
acordată;
Depozitarea pe străzi, trotuare, în parcări,
parcuri, pe zone verzi, pieţe, terenuri apartinand
domeniului public sau privat a materialelor de
orice fel, ambalaje si altele, tară aprobarea din
partea Primăriei Teius si fără plata taxelor
stabilite potrivit legii;
Staţionarea autovehiculelor în regim taxi, în
aşteptare în poziţia „ LIBER „ pe domeniul
public al oraşului Teius, în alte locuri decât
staţiile de taxi amenajate şi marcate
corespunzător;

200 RON
RON

400 RON
RON

800

400 RO N RON

800

3.

4.

400

200 RON - 400
RON

100 RON - 300
RON

g) Inealearea norm elor de convieţuire sociala, a ordinii si liniştii publice

1.

Aplicarea de afişe, reclame sau anunţuri pe
pereţii clădirilor si a împrejmuirilor fara
acordul proprietarului sau în alte locuri decât
locurile publice de afisaj de pe raza oraşului
Teius;

100 RON - 3 0 0
RON

300 RON - 600
RO N

2.
o
3.

4.

5.

6.

7.

Dormitul in stare de ebrietate pe bănci, pe
mobilierul stradal, în parcuri şi grădini publice;

50 RON
RON

100

Comercializarea de legume, fructe, flori,
produse alimentare şi orice mărfuri industriale a
căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile
legii, pe străzi, pieţe sau alte locuri decât cele
amenajate de primărie;
Lăsarea în libertate sau accesul fără botniţă,
lesă şi zgardă sau ham. în locuri şi localuri
accesibile publicului, a câinilor sau a altor
animale de companie care prezintă pericol
pentru integritatea corporala a cetăţenilor;
Neafişarea la loc vizibil de către proprietarii sau
deţinătorii de câini de companie, la intrarea
într-un imobil sau la uşa de acces în proprietate,
a unei plăcuţe dc avertizare cu inscripţionarea
„Câine periculos” sau „Atenţie câine rău”, după
caz;
Producerea dedisconfort de orice fel (fonic,
olfactiv, igienico sanitar etc.) dc către animalele
de companie (câini, pisici, iepuri, păsări şi
altele) deţinute în blocuri de locuinţe, imobile
cu mai mulţi locatari ce au curţi şi dependinţe
comune;
Tulburarea, fara motive intemeiate, a liniştii in
timpul desfasurarii cursurilor şcolare si a
activitatilor extrascolare, prin producerea de
strigate, zgomote, larma, sau prin folosirea
oricăror mijloace de natura sa perturbe buna
desfasurare a procesului de invatamant;

200 RON
RON

500

200 RON - 400
RON

100 RON - 300
RON

300 RON - 600
RON

100 RON - 300
RON

300 RON - 600
RON

150 RON - 300
RON

8.

Accesul in incinta unitatilor de invatamant
si/sau
stationarea
in zona acestora,
a
persoanelor insotite de animale, mijloace de
transport care pot prezenta pericol pentru viata,
integritatea fizica si sanatatea elevilor si a
celorlalţi participanţi la actul de educaţie;

150 RON - 300
RON

9.

Accesul si folosirea fara drept,
sportive apartinand unitatilor de
(terenuri de sport, sali, etc.),
practicarea unor jocuri sau sporturi,
agrement, din incinta acestora;

150 RON - 300
RON

a bazelor
invatamant
precum si
in locuri de

500 RON - 1.000
RON

h) O bligaţii ale cetăţenilor cu privire la organizarea şi funcţionarea locurilor d e jo a c ă
pentru copii:
1.
Să respecte limita de vârstă inscripţionată pe 150 RON - 300
echipament sau panoul de informare;
RO N
2.

Să păstreze curăţenia în incinta spaţiilor de
joacă;

150 RON - 300
RON

O
J.

Să nu intre în incinta spaţiului de joacă cu câini
şi biciclete;

150 RON
RON

4.

Să nu consume băuturi alcolice în incinta
spaţiului d ejoacă;

150 RON - 300
RON

5.

Să nu distrugă echipamentele şi împrejmuirea
spaţiului d e jo a c ă pentru copii;

300 RON
RON

6.

Să nu mute mobilierul urban: bănci, coşuri etc;

150 RON - 300
RON

300

500

Art.3. - Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se
face prin proces verbal încheiat de prim ar sau de împuterniciţii acestuia, ofiţerii si subofiţerii de
politie, jandarm i, precum si de către politistii locali din cadrul compartimentului Politiei locale
Teius.
Art.4. - împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei si de aplicare a sancţiunii se
poate face plângere în term en de 15 zile de la comunicare sau de la data înmânării, la Judecătoria
Aiud.
Art.5. - Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal sau, după caz. de la data comunicării acestuia, jum ătate din minimul amenzii
prevăzute pentru fapta săvârsită, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta în procesulverbal. Plata amenzii se face la casieria Primăriei oraşului Teius. Plata amenzii contravenţionale
nu absolva pe cel sancţionai de achitarea contravalorii stabilite pentru prejudiciul adus prin
savarsirea faptei .
Art.6. - Prevederile acestei hoatarari sunt aplicabile si la nivelul localitatilor apartinatoare si
componente ale oraşului Teius.
Art.7. - Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată si completată.
Art.8. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinta cetătenilor oraşului Teius prin afişarea în
locuri publice, precum si prin publicarea pe site-ul Primăriei oraşului Teius.
Art.9. - Prezenta hotărâre intra in vigoare in termen de 15 zile de la data afisarii/aducerii la
cunostinta publica. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea
Consiliului Local al oraşului Teius nr. 56/2007.
Art.10. - Prezenta hotărâre se comunică: Institutici Prefectului judeţul Alba. Primarului oraşului
Teius, secretarului oraşului Teius, Politiei oraşului Teius, Politiei locale Teius.
Se afiseaza la sediul Primăriei oraşului Teius.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un num ăr de 13 voturi favorabile valabil exprimate.

Teiuş, 30.06.2014
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