
                                                                                                            ANEXĂ 1. la  
                                         
                                                                   REGULAMENT
 privind organizarea constatatării și sancționării unor fapte, ce constitue contravenții, săvârșite pe   
raza administrativ teritorială a comunei Movilița, județul Ialomița 

CAP. I
DISPOZIȚII GENERALE 
Art.1.Prezentul Regulament    s-a întocmit în conformitate cu prevederile;
- LEGEII serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101 din 25 aprilie 
2006 (**republicată**)
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005
privind protecţia mediului
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 19 august 2021
privind regimul deşeurilor
- LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*)
privind calitatea în construcţii
- LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (**republicată**)
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor*)
- LEGEA nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*)
pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme  de convieţuire 
socială, a ordinii şi liniştii publice
-LEGE nr. 62 din 9 martie 2018
privind combaterea buruienii ambrozia
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,   și a  ORDONANŢEI DE 
URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului

Art.2 (1) Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul Comunei Movilița, buna gospodărire a 
acestuia şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţii administraţiei 
publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a 
cetăţenilor.  

(2)  Conform art. nr. 8 din Ordonanța Guvernului României nr.21/30.01.2002, modificată și republicată-
privind Gospodărirea localităților urbane și rurale, Consiliile locale și primarii au obligaţia să asigure, în 
condiţiile legii:

    a) măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de 
specialitate ale statului;
    b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului;
    c) prevenirea poluarii accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apa, prin depozitarea 
necontrolata a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;
    d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor şi 
gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate;
    e) respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism aprobate, 
precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;
    f) curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zapezii, a ghetii de pe străzi şi 
trotuare, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea resurselor 
materiale refolosibile;
    g) repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podetelor, curăţarea şi amenajarea
şanţurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea unor drumuri comunale noi;
    h) finalizarea construcţiilor începute;
    i) întreţinerea în buna stare a construcţiilor existente, repararea şi zugravirea periodică a acestora;



    j) organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor;
    k) curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apa, asanarea terenurilor insalubre şi 
prevenirea poluarii apelor;
    l) repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei;
    m) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;
     n) buna organizare şi funcţionare a transportului în comun, păstrarea curăţeniei şi aspectului 
corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinii şi disciplinei;
     o) respectarea stricta a normelor igienico-sanitare în pieţele agroalimentare, în târguri şi oboare;
     p) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, gradinilor 
publice, a terenurilor de sport şi de joaca pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement;
     r) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, teatre, sali de sport, 
stadioane şi în celelalte unităţi de cultura şi sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau 
în administrarea consiliului local;
     s) păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a monumentelor de pe teritoriul 
comunei sau oraşului.

(3)  (1) Conform art. 9 din Ordonanța Guvernului României nr.21/30.01.2002, modificată șj republicată-
privind Gospodărirea localităților urbane și rurale  instituţiilor publice, persoanelor fizice şi juridice le 
revin următoarele obligaţii:

    a) să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodăreşti, curţile 
şi împrejmuirile acestora, precum şi instalaţiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, 
amenajări şi a altor lucrări specifice;
    b) să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi 
zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale; 
    c) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi 
a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a 
acestora;
    d) să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe căile de 
acces;
    e) să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv prin activităţi 
de curăţare, dezinsecţie şi deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale; 
    f) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele 
refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile administraţiei publice locale;
    g) să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a locurilor de parcare pe care
le folosesc;
    h) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate şi de
pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale; 
    i) să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale pentru asigurarea igienei publice şi 
curăţeniei în localităţi;
    j) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;
    k) să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii;
    l) să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în 
termenele stabilite de acestea;
    m) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de administratorul 
domeniului public. 

 (2)In conformitate cu   ART. 24^1
    (1) În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit.
d), e), f), h), i) şi k)din OUG 21/30.01.2002 în termenele notificate de primar,
de 30 de zile, sau de persoanele împuternicite de acesta, primarul poate 
aproba executarea de către autoritatea administraţiei publice locale a 
acţiunilor de curăţare şi igienizare. Lucrările se efectuează în numele şi pe 
cheltuiala proprietarilor notificaţi, în limita fondurilor aprobate anual cu 
această destinaţie în bugetul local, cu condiţia constituirii dreptului de 
creanţă şi a recuperării cheltuielilor de la proprietarii notificaţi în 
condiţiile legii.



    (2)  În toate cazurile în care proprietarul notificat conform alin. (1) nu
permite accesul în imobilul supus lucrărilor de intervenţie în vederea 
executării acestora de către autoritatea administraţiei publice locale, 
primarul solicită autorizarea instanţei judecătoreşti competente, prin 
ordonanţă preşedinţială, dată cu citarea părţilor.

CAP. II  FAPTE ȘI CONTRAVENȚII

Art.4  a) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă sau avertisment, încălcarea următoarele  
prevederi legale;

Nr.
crt.

Actul normativ de 
reglementare   DESCRIEREA FAPTEI

              Amendă

Pers. fizica 
 lei

Pers. jurd.

lei
1 LEGEA serviciului de 

salubrizare a localităţilor
nr. 101 din 25 aprilie 
2006 (**republicată**)
art.24, alin 6, lit. d)

 -Neasigurarea, de către utilizatorii 
serviciului de salubrizare,
precolectării separate, în recipientele 
asigurate de operatorul serviciului, 
distinct inscripţionate şi amplasate în 
spaţii special amenajate, a deşeurilor 
pe care le-au generat în propria 
gospodărie sau ca urmare a 
activităţilor lucrative pe care le 
desfăşoară

100-300 100-300

2 LEGEA serviciului de 
salubrizare a localităţilor
nr. 101 din 25 aprilie 
2006 (**republicată**)
art.30, alin 4

  - Aprinderea şi/sau arderea  
deşeurilor din recipientele de 
precolectare/colectare sau de ardere a 
deşeurilor vegetale rezultate de la 
operaţiunile de curăţare a spaţiilor 
verzi, arbuştilor, arborilor etc.

1.500-3.000 1.500-
3.000
 

3 ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ nr. 195 din 
22 decembrie 2005
privind protecţia 
mediului
art.96 alin (1) pct.6 
pct.15 și pct. 26, 
alin (2) pct. 32,33,și 34

- Neîntreținerea de către  proprietarii 
şi deţinătorii de terenuri cu titlu sau 
fără titlu,  a perdelelor forestiere şi 
aliniamentelor de protecţie, spaţiile 
verzi, parcurile, gardurile vii pentru 
îmbunătăţirea capacităţii de 
regenerare a atmosferei, protecţie 
fonică şi eoliană,

- Degradarea mediul prin depozitări 
necontrolate de deşeuri de orice fel;
 - Deversarea în apele de suprafaţă 
sau subterane ape uzate, fecaloid 
menajere;

- Poluarea apelor de suprafaţă prin 
spălarea de obiecte, produse, 
ambalaje, materiale;

- Aruncarea şi  depozitarea pe maluri, 
în albiile râurilor, apele de suprafaţa 
şi în zonele umede deşeuri de orice 
fel;

3.000- 
6.000     

 

25.000 -
50.000  



4

 

ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ nr. 92 din 19 
august 2021
privind regimul 
deşeurilor-art. 8 alin. 
(1)și  alin(4)

 
 - Neclasificarea și necodificarea 
cumulativă în lista deşeurilor 
prevăzută la art. 7 alin. (1), de catre  
Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, 
persoane juridice 

- Neefectuarea și nedeținerea, de catre
producătorii şi deţinătorii de deşeuri 
persoane juridice a unei caracterizări 
a deşeurilor periculoase generate din 
propria activitate şi a deşeurilor care 
pot fi considerate periculoase din 
cauza originii sau compoziţiei şi dacă 
acestea prezintă una sau mai multe 
dintre proprietăţile prevăzute în anexa
nr. 4.la lege

 

 20 000- 
 40 000

5

ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ nr. 92 din 19 
august 2021
privind regimul 
deşeurilor-art.15 alin. 
(1)și  alin(3)

 
- Nepregătitrea deșeurilor, de catre 
producători  şi deţinători, pentru 
reutilizare, reciclate sau pentru 
supunerea altor operaţiuni de 
valorificare, în conformitate cu 
prevederile art. 4 şi art. 21.
 
- Nedeținerea de spaţii special 
amenajate pentru stocarea deşeurilor 
în condiţii care să garanteze reducerea
riscului pentru sănătatea umană şi 
deteriorării calităţii mediului;

5.000-15.000 20 000- 
 40 000

6

 
ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ nr. 92 din 19 
august 2021
privind regimul 
deşeurilor
art. 20 alin (3), (4) și (5)

 
     
 - Abandonarea deşeurilor  
 - Eliminarea deşeurilor în afara 
spaţiilor autorizate în acest scop  
- Incendierea deşeurilor de orice fel  

10.000-
20.000

 50.000-
70.000

7

 

ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ nr. 92 din 19 
august 2021
privind regimul 
deşeurilor
art. 30 alin (4) și (5)

- Nedepunerea, de catre persoanele 
fizice,a deşeurilor provenite din 
gospodărie, pe tipuri, în sistemul de 
colectare separată a deşeurilor 
municipale gestionate de operatorii 
economici prevăzuţi în Legea nr. 
101/2006, republicată, cu modificările
ulterioare, inclusiv în centrele 
prevăzute la art. 60 pct. A lit. h) şi i). 
 -Nepredarea de catre persoanele 
fizice   a uleiurilor  vegetale folosite   
operatorilor economici autorizaţi să 
desfăşoare activităţi de salubritate, 
colectare, valorificare şi/sau de 
eliminare a uleiurilor uzate.

 3.000-6.000

 



8

ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ nr. 92 din 19 
august 2021
privind regimul 
deşeurilor
art. 11, art. 32 alin (1) și 
(2)

 
 

 -Reclasificarea deşeurilor periculoase
ca deşeuri nepericuloase de către 
producătorul sau deţinătorul de 
deşeuri prin diluarea sau amestecarea 
acestora în scopul de a diminua 
concentraţiile iniţiale de substanţe 
periculoase la un nivel mai mic decât 
nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să
fie definit ca fiind periculos.

- Neinformarea publicul, de catre 
producătorii şi importatorii de uleiuri 
şi lubrifianţi, asupra necesităţii 
colectării şi  despre beneficiile aduse 
de valorificarea şi/sau eliminarea 
adecvate a uleiurilor uzate; 
-informaţia trebuie amplasată în 
locuri vizibile la toate punctele de 
comercializare şi trebuie să conţină 
următorul text:
    "Acest ulei trebuie predat unui 
colector autorizat după utilizare!"

 - Neinscripţionarea      pe ambalajul 
uleiurilor de motor şi de transmisie 
destinate comercializării următorul 
text: „Acest ulei trebuie predat unui 
colector autorizat după utilizare! Este 
interzisă amestecarea acestui ulei cu 
solvenţi, lichid de frână şi lichid de 
răcire. Este interzisă utilizarea 
acestuia drept carburant în amestec cu
motorină“.

  

5.000-
10.000



8  

LEGE nr. 24 din 15 
ianuarie 2007 
(**republicată**)
privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor 
verzi din intravilanul 
localităţilor*)

 Art. 5 lit. a), f)și g)
Art. 21 lit.a), f) g),h),
i),k).l)

 - Aruncarea oricărui   fel de deşeuri 
pe teritoriul spaţiilor verzi;
- neasigurarea integrității, refacerii şi 
îngrijirii spaţiilor verzi aflate în 
proprietatea lor;
  - Necooperarea cu autorităţile 
teritoriale şi centrale pentru protecţia 
mediului, cu autorităţile centrale 
pentru amenajarea teritoriului şi cu 
autorităţile administraţiei publice 
locale la toate lucrările preconizate în 
spaţiile verzi 

-Folosirea neautorizată a terenurilor 
cu spaţii verzi;
- Deteriorarea spaţiilor verzi în urma 
incendiilor sau a comportării 
iresponsabile cu focul;
- Aruncarea pe spaţiile verzi de mase 
plastice, hârtii, sticle, resturi 
animaliere, deşeuri menajere şi orice 
alte deşeuri;
-Distrugerea sau deteriorarea 
drumurilor, aleilor, sistemelor de 
drenaj, instalaţiilor tehnice şi 
inginereşti din spaţiile verzi;
- Colectarea plantelor medicinale, a 
fructelor şi a ierbii de gazon;
- Decopertarea litierei şi deteriorarea 
păturii vii şi a stratului de sol fertil;
- capturarea animalelor protejate 
integrate ecosistemului spaţiului 
verde;

 

100-200 1.000-
10.000

9
 LEGE nr. 24 din 15 
ianuarie 2007 
(**republicată**)
privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor 
verzi din intravilanul 
localităţilor*)

 Art. 5 lit. b)și c) 
Art. 21  b), c), d), e), j), 
m) şi n);

   
 -Nerespectarea regulilor de apărare 
împotriva incendiilor pe spaţiile verzi;
  -Tăieri neautorizate sau vătămări ale 
arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale 
aranjamentelor florale şi ale 
gazonului, distrugeri ale muşuroaielor
naturale, cuiburilor de păsări şi 
adăposturilor de animale, ale 
construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi
ornamentale existente pe spaţiile 
verzi;
-Nerespectarea cerinţelor privind 
proiectarea, construirea şi darea în 
exploatare a obiectivelor în spaţiile 
verzi;   
- Desfăşurarea neautorizată a 
activităţilor economice, de turism şi 
agrement în spaţiile verzi;
- Ocuparea nelegitimă a terenurilor cu
spaţii verzi;
    
- Păşunatul pe spaţii verzi;

 200-1.000 1.000-5000



- Plimbarea şi îmbăierea câinilor şi a 
altor animale în afara spaţiilor 
amenajate;
- Distrugerea spaţiilor verzi prin 
poluare cu ape reziduale, chimicale, 
deşeuri de producţie, produse 
petroliere sau alte substanţe nocive.

10 LEGEA nr. 61 din 27 
septembrie 1991 
(*republicată*)
pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a 
unor norme  de 
convieţuire socială, a 
ordinii şi liniştii publice
    ART. 2 pct. 3), 4), 11), 
14), 17), 18), 22), 33) şi 
34);

    Constituie 
contravenţie 
săvârşirea 
oricăreia dintre 
următoarele fapte, 
dacă nu sunt comise
în astfel de 
condiţii încât, 
potrivit legii 
penale, să fie 
considerate 
infracţiuni:

 
- Apelarea, în mod repetat, la mila 
publicului, de către o persoană aptă de
muncă, precum şi determinarea unei 
persoane la săvârşirea unor astfel de 
fapte;
   - Aruncarea asupra unei persoane, 
construcţii sau asupra unui mijloc de 
transport cu obiecte de orice fel, cu 
substanţe inflamante, iritant-
lacrimogene sau cu efect paralizant, 
corosive sau care murdăresc, dacă nu 
s-au produs vătămări ale integrităţii 
corporale sau sănătăţii, ori pagube 
materiale;
- Alarmarea publicului, a organelor 
specializate pentru a interveni în caz 
de pericol ori a organelor de 
menţinere a ordinii publice, prin darea
semnalelor de pericol sau, după caz, 
prin solicitarea intervenţiei la faţa 
locului, fără motiv întemeiat;
- scrierea sau desenarea, fără drept, pe
pereţii clădirilor, pe garduri sau pe 
obiecte de folosinţă comună aflate în 
locuri publice, deteriorarea prin orice 
mijloc a acestora, precum şi 
dezlipirea sau distrugerea, fără drept, 
a reclamelor, anunţurilor şi afişelor 
legal expuse în locuri anume 
destinate;
- Lăsarea în libertate ori fără 
supraveghere a animalelor care pot 
prezenta pericol pentru persoane sau 
bunuri;
   - refuzul consumatorului de a părăsi
un local public în care se consumă 
băuturi alcoolice, după ora de 
închidere sau la cererea îndreptăţită a 
unui salariat al localului;

- servirea cu băuturi alcoolice, în 
localurile publice, a consumatorilor 
aflaţi în vădită stare de ebrietate, 
precum şi a minorilor;
- neluarea de către părinţi sau de către
persoanele cărora li s-a încredinţat 
spre creştere şi educare un minor în 
vârstă de până la 16 ani sau care au în
îngrijire un alienat ori debil mintal a 
măsurilor necesare pentru a-l 
împiedica de la fapte de vagabondaj, 
cerşetorie sau prostituţie;
 - lăsarea fără supraveghere a unui 

100- 500  
 

 



bolnav mintal periculos, de către 
persoanele care au îndatorirea de a-l 
îngriji sau de a-l păzi, precum şi 
neanunţarea organelor sanitare sau ale
poliţiei în caz de scăpare de sub pază 
sau supraveghere;

11 LEGEA nr. 61 din 27 
septembrie 1991 
(*republicată*)
pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a 
unor norme  de 
convieţuire socială, a 
ordinii şi liniştii publice
    ART. 2 pct. 1), 12), 
16), 24), 25) şi 28);

    Constituie 
contravenţie 
săvârşirea 
oricăreia dintre 
următoarele fapte, 
dacă nu sunt comise
în astfel de 
condiţii încât, 
potrivit legii 
penale, să fie 
considerate 
infracţiuni:

 - Săvârşirea în public de fapte, acte 
sau gesturi obscene, proferarea de 
injurii, expresii jignitoare sau vulgare,
ameninţări cu acte de violenţă 
împotriva persoanelor sau bunurilor 
acestora, de natură să tulbure ordinea 
şi liniştea publică sau să provoace 
indignarea cetăţenilor ori să lezeze 
demnitatea şi onoarea acestora; 
- Întreruperea curentului electric sau 
stingerea, fără drept, a lămpilor ce 
servesc la iluminatul public pe străzi, 
în parcuri, săli de spectacol sau în alte
locuri publice;
- Deteriorarea, ridicarea sau mutarea, 
fără drept, a semnelor sau 
indicatoarelor de orientare turistică şi 
rutieră ori a celor care semnalează 
existenţa unui pericol pentru viaţa 
persoanelor;
-Provocarea ori participarea efectivă 
la scandal, în locuri sau localuri 
publice;
- Tulburarea, fără drept, a liniştii 
locuitorilor prin producerea de 
zgomote cu orice aparat sau obiect ori
prin strigăte sau larmă;
- Alungarea din locuinţa comună a 
soţului sau soţiei, a copiilor, precum 
şi a oricărei alte persoane aflate în 
întreţinere;

200- 1.000

 

 

12 LEGEA nr. 61 din 27 
septembrie 1991 
(*republicată*)
pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a 
unor norme  de 
convieţuire socială, a 
ordinii şi liniştii publice
    ART. 2   pct.  31) şi 
32);

    

Constituie contravenţie săvârşirea 
oricăreia dintre următoarele fapte, 
dacă nu sunt comise în astfel de 
condiţii încât, potrivit legii penale, să 
fie considerate infracţiuni:

-Refuzul unei persoane de a furniza 
date pentru stabilirea identităţii sale 
sau de a se prezenta la sediul poliţiei, 
la cererea ori la invitaţia justificată a 
organelor de urmărire penală sau a 
organelor de ordine publică, aflate în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu;
- Îndemnul sub orice formă al 
minorilor la săvârşirea de 
contravenţii;

500-1.500 
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LEGEA nr. 61 din 27 
septembrie 1991 
(*republicată*)
pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a 
unor norme  de convieţuire
socială, a ordinii şi liniştii 
publice
    ART. 2  pct.21

- Desfacerea, comercializarea şi 
consumul băuturilor alcoolice în 
locurile publice, la intrarea în 
curţile şi în interioarele lor, cum 
sunt: spitale şi alte unităţi sanitare, 
centre de plasament al minorilor, 
unităţi şi instituţii de învăţământ şi
educaţie, lăcaşuri de cult şi 
instituţii religioase aferente 
cultelor care interzic consumul 
băuturilor alcoolice în practicarea 
religiei respective, pe trotuarele 
sau aleile de acces ale acestora;

 

100-500  100-500 

14
LEGEA nr. 61 din 27 
septembrie 1991 
(*republicată*)
pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a 
unor norme  de convieţuire
socială, a ordinii şi liniştii 
publice
    ART. 2  pct.35-36

 35) neasigurarea de către responsabili
sau patroni, prin personal propriu ori 
specializat, a ordinii publice în 
localuri publice, hoteluri, moteluri, 
campinguri, cluburi, pensiuni, 
discoteci şi în alte locuri de distracţie 
sau de agrement pe care le conduc, 
precum şi refuzul acestora de a acorda
sprijin organelor în drept pentru 
restabilirea în locurile respective a 
ordinii publice ori pentru luarea 
măsurilor împotriva persoanelor care 
au încălcat legea;
36) împiedicarea, sub orice formă, a 
organelor însărcinate cu menţinerea 
ordinii publice de a-şi îndeplini 
obligaţiile de serviciu privind 
legitimarea sau conducerea unei 
persoane la sediul poliţiei ori al altui 
organ de stat sau de a lua măsurile 
necesare pentru menţinerea ori 
restabilirea ordinii publice.

 

3.000- 
6.000 

15 LEGE nr. 62 din 9 
martie 2018
privind combaterea 
buruienii ambrozia

art. 1 și 3

- Nerespectarea prevederilor art. 1 cu 
privire la obligația distrugerii 
buruienii ambrozia şi al prevenirii 
răspândirii acesteia de către 
proprietarii sau deţinătorii de terenuri,
beneficiarii lucrărilor de construcţii, 
administratorii drumurilor publice, 
căilor ferate, cursurilor de apă, 
lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai 
bazinelor piscicole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu 
avertisment.

1.000-   
5.000  

10.000- 
20.000 
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ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ nr. 34 din 23 
aprilie 2013 
privind organizarea, 
administrarea şi 
exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
fondului funciar nr. 
18/1991
art. 14 lit. f)

- Arderea vegetaţiei pajiştilor fără 
respectarea prevederilor legislaţiei în 
vigoare;

3.000 - 
6.000

 

10.000 -
20.000

17

ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ nr. 34 din 23 
aprilie 2013 
privind organizarea, 
administrarea şi 
exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
fondului funciar nr. 
18/1991
art. 14 lit. a) și d)  

- Păşunatul neautorizat sau 
introducerea animalelor pe pajişti în 
afara perioadei de păşunat;
- Circulaţia pe pajişti cu orice alte 
mijloace de transport, inclusiv cu 
atelaje, altele decât cele folosite 
pentru activităţi agricole de către cel 
care utilizează pajiştea, cu excepţia 
circulaţiei cu orice mijloace de 
transport în situaţii de urgenţă 
generate de calamităţi, accidente de 
orice natură, precum şi cu 
autovehicule, motociclete şi ATV-uri 
sau mopede în vederea organizării de 
activităţi sportive, de recreere şi 
turism, cu acordul deţinătorului sau al
utilizatorului, în condiţiile legii;
 

500-1.000 4.000- 
8.000

ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ nr. 34 din 23 
aprilie 2013 
privind organizarea, 
administrarea şi 
exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru 
modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr. 
18/1991
art. 14 lit. b) și c)  

-Introducerea pe pajişti a unor specii 
de animale, altele decât cele stabilite 
prin contract;
- Neîndeplinirea de către deţinătorii 
sau utilizatorii de pajişti a obligaţiilor 
prevăzute în contract;

250-500 2.000-
4.000

b) Se poate sancționa cu avertisent persoana fizică sau juridică pentru care se constată pentru prima dată 
săvârșirea unei contravenții. Pentru acceiași faptă săvârșită ulterior avertizării, sancțiunea va fi amenda. 
Dacă contravenientul nu remediază situația în acel moment sau după caz în termen de 30 de zile organul 
constatator poate aplica o noua amendă fără avertisment.
c) În cazul în care săvârșind o faptă contravențională se produc pagube materiale, odată cu amenda , în 
procesul verbal de contravenție se va stabili în sarcina contravenientului și obligația recupererării pagubelor
constatate, cuantumul acestora urmând a fi stabilit de organele de specialitate ale autorității locale.
d) Plata amenzii contravenționale nu exonerează pe cel sancționat de achitarea contravalorii stabilite pentru
prejudiciul adus prin săvârșirea faptei.
e)Cuantumul amenzilor contravenționale stabilite în sarcina persoanelor juridice prin prezentul act 
normativ se aplică și persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale sau familiale.



CAP. III DISPOZIȚII FINALE 

Art. 5. a) Constatarea contravențiilor, stabilirea sancțiunilor contravenționale cuprinse în prezentul 
Regulament se face de către primar, viceprimar sau altă persoană împuternicită de primar în acest scop.
            b)Împotriva procesului verbal de constatare a contravenției se poate face plângere, în termen de 15 
zile de la data înmânării sau a comunicării la instanta de competență teritorială.
            c) Cuantumurile minime și maxime ale amenzilor sunt stabilite în lei, iar plata amenzii se poate face
la casieriea primăriei sau în contul ................................
            d) Contravenientul poate achita în cel mult 15 zile de la data încheierii procesului verbal sau de la 
data comunicării acestuia, după caz, jumătate din minimul amenzii.
             e) Prezentul Regulament se completează cu prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, cu modificările și completările ultarioare 

PREȘEDIMTE DE ȘEDINȚĂ                                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ       

                                                                                                                          Ana MIHULEAC
          


