
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL 

           
 
  

H O T A R A R E 
pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodăreşti, 

administrarea domeniului public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea 
ordinii şi curățeniei în Comuna Sapoca, județul Buzău 

 
 

 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -referat de aprobare al primarului comunei, inregistrata sub nr. 
194/29.07.2019; 
 -avizul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr 195/29.07.2019; 
 - raportul consilierului juridic, inregistrat sub nr. 196/29.07.2019; 
 - prevederile art. 129 alin.(2), lit. ,,c,, și alin. (7) pct. ,,g,,   din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 
 In temeiul art. 196 alin. (1)  lit. ,,a.. si art. 139 alin.(1)   din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 
 
  

H O T A R A S T E : 
 
 
 

  Art.1.-Se aprobă Regulamentul privind măsuri edilitar-gospodăreşti, 
administrarea domeniului public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi 
curățeniei în Comuna Sapoca, județul Buzău, potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.-Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari 
iar secretarul comunei o va aduce la cunostinta publica si o va comunica 
persoanelor, institutiilor si autoritatilor interesate.  
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CIOCHINĂ VIOREL 

 
 

Nr.  49                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
SĂPOCA, 29 AUGUST 2019                                                    SECRETAR GENERAL AL U.A.T. SĂPOCA, 

                                                                                              Barchizeanu Maria-Tania 
 
 
 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din data de 

29.08.2019 cu respectarea prevederilor art 139 alin (3) lit. ,,a,, din din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru,  0 abțineri, 0 voturi împotrivă din numărul total 
de 13 consiliei în funcție și  13 consilieri prezenți la ședință. 

 
 



 
 

ANEXA 
la H.C.L. SĂPOCA Nr. 49/29.08.2019 

 
R E G U L A M E N T 

privind măsuri edilitar-gospodăreşti, administrarea domeniului public şi privat 
şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curățeniei  

în Comuna Sapoca, județul Buzău 
 

CAPITOLUL I. - DISPOZIȚII GENERALE; BAZA LEGALĂ 
(1). Pentru instaurarea unui climat de bună conviețuire pe teritoriul Comunei 

Sapoca, prezentul Regulament stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin 
autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi 
cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii.   

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

(3). Activităţile edilitar-gospodăreşti în Comuna Sapoca reprezintă ansamblul 
acţiunilor de utilitate şi interes local, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea 
autorităţii administraţiei publice locale, prin care se asigură buna gospodărire, 
păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă, precum şi înfrumuseţarea 
localităţii.  

(4). Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti 
constituie o obligaţie permanentă a Consiliului Local, a Primarului, a autorităţilor şi 
instituţiilor publice, a agenţilor economici, cu sau fără personalitate juridică, precum 
şi a cetăţenilor.  
           (5). Prezentul regulament stabileşte măsurile necesare, precum şi cadrul 
juridic unitar referitor la gospodărirea Comunei Sapoca, în conformitate cu 
prevederile următoarelor acte normative:  

• O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ; 

• Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților 
urbane şi rurale;  

• Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, modificată şi completată;  

• Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 
contravenționale; 

• Legea nr. 61/1991 republicată privind sancționarea faptelor de încălcare 
a unor norme de conviețuire socială, a ordinii şi liniştii publice; 

• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al 
acesteia, actualizată;  

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată şi actualizată;  

• Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

https://lege5.ro/Gratuit/gi4dsmzugq4a/legea-nr-203-2018-privind-masuri-de-eficientizare-a-achitarii-amenzilor-contraventionale


închiriere;  

• Legea nr. 211/2011privind regimul deşeurilor;  

• Ordonanta de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, 
actualizată;  

• Ordonanța Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de 
salubrizare a localităților (actualizată);  

• Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;  

• Hotărârea Guvernului nr. 433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare si funcționare a serviciilor publice de salubrizare;  

• Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală, 
modificată si completată;  

• Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;  

• Legea nr. 114/1996 privind locuințele, actualizată;  

• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice 
locale, modificată si completată, aprobată prin Legea nr. 108/2004; 

• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 

• Ordinul Ministrului Sănătății nr 119/2014 pentru aprobareaNormelor de 
igienă şi sănătate publicăprivind mediul de viață al populației. 

 
 

CAPITOLUL II. - REGLEMENTĂRI EDILITAR GOSPODĂREŞTI 
SECȚIUNEA A – OBLIGAȚIILE INSTITUȚIILOR PUBLICE, AGENȚILOR 

ECONOMICI ŞI ALTOR PERSOANE  FIZICE ȘI JURIDICE 
 

Art. 1. (1). Instituţiile publice, agenţii economici şi celelalte persoane fizice și 
juridice sunt obligate să ia măsuri pentru asigurarea întreţinerii curăţeniei şi 
îmbunătăţirii aspectului edilitar al clădirilor, curţilor, împrejmuirilor, căilor de acces, 
precum şi a străzilor, drumurilor şi zonelor verzi aferente acestora. În acest scop le 
revin următoarele obligaţii:  
a) să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le dețin sub orice titlu, prin 
efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice. În cazul 
clădirilor nefolosite, deținătorul are obligația asigurării unui minim de aspect îngrijit; 
b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, 
întreţinerea firmelor şi a faţadelor clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv 
spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodic, ori de câte ori este nevoie, a acestora. 
Agenţii economicii care deţin sau au amplasate pe teritoriul localității panouri 
publicitare, sau folosesc pentru publicitate staţiile mijloacelor de transport în comun 
ori au amplasate pentru preluarea corespondenţei facilităţi specifice (cutii poştale), le 
vor menţine permanent curate şi estetice;     
c) să asigure salubrizarea şi împrejmuirea clădirilor şi terenurilor pe care le deţin sub 
orice formă legală,  atât cele din intravilanul localității cât şi cele situate de-a lungul 



căilor de comunicaţie rutieră, să asigure curăţenia şi întreținerea zonelor verzi 
aferente acestora; 
d) să asigure igiena în clădirile şi incintele în care îşi desfăşoară activitatea, deţinute 
sub orice formă, prin activităţi de curăţare, deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie;  
e) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a locurilor de parcare pe care le 
folosesc, să îndepărteze  buruienile,  flora spontană care creşte pe lânga borduri, 
garduri, stâlpi, împrejmuiri, s.a.m.d, în fata imobilelor deținute sau ocupate cu orice 
titlu;   
f) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe 
drumurile publice;  
g) luarea măsurilor de curățare a zăpezii şi gheții, după depunerea acesteia şi 
anterior momentului de formare a gheții, pe aleile de acces şi trotuarele din fața 
imobilelor şi terenurilor deținute cu orice titlu. Zăpada şi gheaţa se vor depune pe 
trotuar/carosabil lângă bordură fără să împiedice circulaţia auto/pietonală şi 
scurgerea apei în sistemul de canalizare;  
h) în cazul pericolului iminent de cădere a zăpezii sau țurțurilor de gheață de pe 
clădiri, deținătorii sub orice titlu al acestora au obligația de a lua măsuri imediate de 
marcare a perimetrului expus, de avertizare şi de îndepărtare a acestora cu mijloace 
adecvate proprii, sau prin intermediul firmelor care au dotări specifice;  
i) să presare nisip sau alte materiale antiderapante pe trotuare, în faţa imobilelor 
(clădirilor aflate în proprietate sau folosință, a anexelor acestora, a incintelor, 
împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spații utilizate de acestea) în caz de 
polei/gheață;  
j) să nu ardă deşeuri vegetale, menajere sau de altă natură în curţi, pe străzi sau în 
orice alte locuri; 
k) să nu ardă materiale din cauciuc, folii, plastic, textile, alte materiale în mediu 
deschis sau în incinte;  
l) să nu vândă băuturi alcoolice fără obținerea autorizației pentru acest tip de 
activitate. 
m) terenurile virane vor fi declarate de proprietar/ chiriaş/ administrator/ 
concesionar la Primaria Sapoca şi vor fi  identificate prin grija proprietarului, 
chiriaşului, administratorului, sau concesionarului prin amplasarea pe teren la loc 
vizibil pe frontul stradal a unui panou care să cuprindă datele de identificare;  
n) să asigure evacuarea apei pluviale la nivelul solului, prin coborârea adecvată a 
sistemului de scurgere  (burlane), astfel încât prin măsurile luate să nu afecteze 
domeniul public sau proprietățile învecinate ; 
o) să colaboreze cu organele de control şi să prezinte la solicitarea acestora 
documente, date şi informaţii în legătură cu controlul efectuat;  
p)proprietarii de automate de cafea, băuturi răcoritoare, sandwich, dulciuri şi sucuri 
au obligația de a asigura amplasarea la fiecare punct de lucru şi la sediul unde îşi 
desfăşoară activitatea a unui recipient (coş) pentru colectarea hârtiilor, ambalajelor, 
mucurilor de țigări, precum şi de a proceda la golirea acestuia ori de câte ori este 
nevoie. 
r) să încheie  contract de salubrizare cu operatorul care efectuează serviciul de 
zalubrizare pe raza UAT Săpoca. 
s) să evite deteriorarea drumurilor câmpenești prin circulația și efectuarea de lucrări 
de specialitatea cu utilaje agricole în perioadele ploioase. 

 (2). Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se sancţionează 
contravenţional cu avertisment sau amendă cuprinsă între 500 - 1000 lei. 
 
SECŢIUNEA B - OBLIGAŢIILE CETĂŢENILOR  

Art. 2. (1 Gospodăriile individuale şi cetăţenii care locuiesc în imobile cu două 
sau mai multe apartamente,  au următoarele obligaţii cu privire la întreţinerea şi 



păstrarea curăţeniei clădirilor, locuinţelor, anexelor gospodăreşti, incintelor, 
împrejmuirilor acestora, arterelor de circulaţie, a locurilor publice şi a menţinerii 
esteticii municipiului:  
a) să întreţină curăţenia locuinţelor pe care le deţin sub orice titlu, a anexelor 
gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;  
b) să asigure periodic curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate 
la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, înlocuirea jgheaburilor 
şi burlanelor degradate;  
c) să întreţină în stare corespunzătoare împrejmuirea imobilelor şi acolo unde este 
cazul să  asigure curăţirea şi întreţinerea permanentă a şanţurilor şi podeţelor în 
zona acestora;  
d) să asigure şi să menţină curăţenia pe trotuare, pe zonele verzi, a locurilor de 
parcare pe care le folosesc, precum şi în jurul garajelor pe care le deţin sub orice 
formă legală; 
e) să păstreze în bună stare de funcţionare, să nu mute mobilierul urban, să nu 
degradeze, să utilizeze numai în scopul pentru care a fost destinat şi să nu distrugă 
echipamentele şi împrejmuirea spaţiilor de joacă, băncile, coşurile pentru hârtii, 
indicatoarele de circulaţie, panourile de afişaj şi refugiile de călători din staţiile 
mijloacelor de transport în comun;  
f) să păstreze curăţenia şi ordinea pe arterele de circulaţie, în parcuri, locuri de joacă 
pentru copii, precum şi în alte locuri publice. Să nu ardă deşeuri de orice fel în curţi, 
pe străzi sau pe alte terenuri;  
g)deținătorii animalelor să obțină în prealabil acordul scris al proprietarilor 
terenurilor, în ipoteza doresc tranzitarea acestor terenuri cu nimalele pe care le dețin. 
h) să desfiinţeze împrejmuirile improvizate de pe străzi sau din jurul imobilelor de 
locuit;  
i)să aibă fixate la loc vizibil plăcuța cu numărul casei, conform evidenței 
compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sapoca; 
j) luarea măsurilor de curățare a zăpezii şi gheții, după depunerea acesteia şi anterior 
momentului de formare a gheții, pe aleile de acces şi trotuarele din fața imobilelor şi 
terenurilor deținute cu orice titlu. Zăpada şi gheaţa se vor depune pe 
trotuar/carosabil lângă bordură fără să împiedice circulaţia auto/pietonala;  
k) să presare nisip sau alte materiale antiderapante pe trotuare, în faţa imobilelor în 
caz de polei/gheață;  
l) în perioada 15 noiembrie - 1 martie parcarea autovehiculelor  pe carosabil să fie 
realizată pe cât posibil, pentru a nu împiedica acțiunea utilajelor de deszăpezire şi  
combatere a poleiului. 
m) să nu arunce gunoiului menajer lângă containere sau pubele, să nu împrăştie 
conţinutul acestora. Să asigure igienizarea recipientelor/pubelelor pe care le-au 
primit în custodie de la operatorul de salubritate; 
n) să nu procedeze la întinderea/uscarea rufelor ”la vedere” la frontul stradal;   
o) să nu  păşuneze animalele în zonele de locuit sau de agrement(parcuri) ale 
Comunei Sapoca;  
p) să asigure salubrizarea şi împrejmuirea terenurilor virane pe care le deţin sub 
orice formă legală, precum şi amplasarea pe aceste terenuri la loc vizibil pe frontul 
stradal, a unui panou care să cuprindă sintagma: “proprietate privată”; 
r) să asigure evacuarea apei pluviale la nivelul solului, prin coborârea adecvată a 
sistemului de scurgere  (burlane), astfel încât prin măsurile luate să nu afecteze 
domeniul public sau proprietățile învecinate ;  
s) să nu aplice înscrisuri sau însemne de orice fel pe clădiri, împrejmuiri, 
monumente, statui, precum şi să nu afişeze sau să lipească în alte locuri decât cele 
special amenajate  afişe, reclame, anunțuri şi mareriale de informare sau publicitate;  



ș) să ia măsuri de îndepărtare imediată a înscrisurilor cu caracter şovin sau obscen, a 
lozincilor de orice fel, a însemnelor cu caracter şovin şi fascist şi altele; 
t) să nu depoziteze pe domeniul public resturile vegetale rezultate din curăţarea 
grădinilor şi curţilor. Aceste tipuri de deşeuri pot fi depozitate în grădină în vederea 
producerii de compost natural sau pot fi colectate gratuit de către operatorul de 
salubrizare, în pubela maro pentru gospodăriile individuale sau cu asigurarea 
containerului standardizat necesar, la solicitare.  
ț) să nu depoziteze în alte locuri decât în locurile special amenajate (la platforma de 
gunoi)  gunoiul menajer, gunoiul rezultat de la animale, pământul, deşeurile şi 
reziduurile de orice natură. Pentru ridicarea cadavrelor de animale şi păsări 
adresează solicitare primăriei.  
u) cetățenii care locuiesc în gospodării individuale nu au voie să depoziteze deşeurile 
pe care le generează la platformele de gunoi din zona blocurilor de locuințe. Aceştia 
sunt obligați să folosească numai recipientele primite de la operatorul de salubritate; 
v) să nu ardă deşeuri vegetale, menajere sau de altă natură în curţi, pe străzi sau în 
orice alte locuri; 
x) să nu ardă materiale din cauciuc, folii, plastic, textile, alte materiale în mediu 
deschis sau în incinte;  

(2). Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) se sancţionează 
contravenţional cu avertisment sau amendă cuprinsă între 250 - 500 lei.  

 
Art. 3. (1). În scopul asigurării şi păstrării ordinii şi curăţeniei, igienei publice 

şi protecţiei mediului înconjurător, se interzice tuturor persoanelor fizice şi juridice:  
a) aruncarea sau abandonarea de hârtii, ambalaje, resturi alimentare sau 
nealimentare, orice alte deşeuri, precum şi scuipatul pe domeniul public (drumuri, 
străzi, trotuare, parcuri, spaţii verzi, zone de agrement, staţii ale mijloacelor de 
transport local etc.);  
b) murdărirea căilor publice cu orice fel de materiale: balast, mortare, noroi, gunoi, 
gunoi provenit de la animale, materiale fecale provenite de la animale, betoane, 
deşeuri sau alte materiale, precum şi cu produse agricole;  
c) îndepărtarea de pe domeniul public a ierburilor prin stropirea cu soluții toxice, tip 
ierbicid; 
d) să respecte zilele de colectare a deșeurilor și tipul de deșeuri conform graficelor 
anunțate; 
 (2). Nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) se sancţionează 
contravenţional cu avertisment sau amendă, astfel: 
 - pentru persoane fizice cu amendă cuprinsă între 250 - 500 lei;  
 - pentru persoane juridice cu amendă cuprinsă între 500 - 1000 lei. 
  
 
CAPITOLUL III. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI 

SAPOCA 
 

Art.4. (1). Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional 
următoarele fapte:  
a) depozitarea sau abandonarea pe domeniul public al Comunei Sapoca de rulote, 
tonete, chioşcuri, construcţii metalice, construcţii provizorii, aparate de orice fel ori 
utilaje defecte, caroserii de autovehicule degradate sau dezmembrate;  
b) depozitarea direct pe trotuar, sol, sau pe carosabilul străzilor, a materialelor de 
construcţie: mortar, beton, nisip, balast, pământ rezultat din săpături, altor deşeuri 
amestecate/resturi rezultate din activităţi de reparaţii şi amenajări la clădiri şi 
locuinţe şi din demolarea unor construcţii civile sau industriale. Fac excepţie de la 
aceste prevederi  materialele de construcţie ambalate sub orice formă, dacă nu 



afectează solul, cu condiţia achitării taxelor legale pentru ocuparea temporară a 
domeniului public şi depozitarea lor în mod ordonat.  
c) ocuparea domeniul public  cu materiale de construcţie (nisip, balast, piatră, 
cărămizi, bolţari, ţigle, lemne, etc.) sau depozitarea pe domeniul public de 
paleţi/recipiente/ containere care conţin materiale de construcţii, schele, barăci, fără 
aprobarea serviciilor de specialitate şi fără plata taxei zilnice  pentru ocuparea 
temporară a  locurilor publice, stabilită conform legii;  
d) montarea de schele, macarale sau alte utilaje pentru construcţii fără aprobare şi 
fără plata taxei zilnice  pentru ocuparea temporară a  locurilor publice, stabilită 
conform legii şi fără asigurarea schelelor cu plasă de protecţie sau fără respectarea 
condiţiilor pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în  deplină siguranţă.  În 
acest sens, schelele vor fi  asigurate cu tunel de trecere acolo unde nu este posibilă 
asigurarea circulaţiei pietonale prin amenajarea unui trotuar provizoriu din plăci de 
beton prefabricate sau podină de lemn, sau se va  redirija circulaţia pietonală;  
e) amplasarea, montarea şi ocuparea domeniului public cu construcţii improvizate 
(terase sezoniere, scări acces în imobile sau societăți comerciale, garaje, 
magazii,adăposturi pentru animale, copertine, împrejmuiri, alte construcţii provizorii 
sau pentru organizări de şantier şi puncte de lucru, scene, corturi şi alte construcţii) 
fără aprobare şi fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a locurilor 
publice, stabilite conform legii şi fără respectarea condiţilor pentru asigurarea 
circulaţiei rutiere şi pietonale în deplină siguranţă;  
f) scăldatul persoanelor şi animalelor, spălatul rufelor şi altor obiecte de orice fel, în 
raul Slanic, pe străzi sau în alte locuri din Comuna Sapoca; 
(f1) Se interzice obstrucționarea acțiunii de capturare a câinilor fără stăpân, precum 
și abandonarea acestora după adopție pe domeniul public sau privat al localității; 
g) nerespectarea amplasamentelor aprobate pentru chioşcuri, rulote şi tonete,  
neîntreţinerea sau neluarea măsurilor de curăţenie în jurul acestora; 

 h) expunerea mărfurilor şi ambalajelor în afara spaţiilor comerciale, precum şi 
comercializarea mărfurilor în afara acestor spaţii, sau a produselor agroalimentare 
direct pe sol; 

i) neîndepărtarea oricărui pericol ce-l poate reprezenta existența de stâlpi de utilități 
cu pericol de prăbuşire sau a unor conducte dezafecate; 

(j) Instalarea sau murdărirea mijloacelor de semnalizare, modificarea poziției acestora, 
fără autorizație eliberată de autoritățile competente, de natură să introducă în eroare 
participanții la trafic. 

 k)  amplasarea/neîntreținerea în stare corespunzătoare de panouri publicitare, 
instalaţii sau alte construcţii care periclitează siguranţa circulaţiei; 

 l)montarea cablurilor de orice fel pe stâlpii de iluminat public stradal, precum şi 
abandonarea pe domeniul public a cablurilor nefuncționale aparținând operatorilor 
de televiziune, internet şi telefonie; 

 m) neluarea de către organizator a măsurilor de efectuare şi întreținere a curățeniei, 
la locurile de desfăşurare a activitaților distractive, concertelor, adunărilor publice 
sau a altor forme de manifestari publice, atât în timpul desfăşurării cât şi imediat 
după terminarea acestora; 
n) neasigurarea curățeniei de către administrator sau proprietar, în localurile de 
alimentație publică, zone de agrement, baze sportive, etc.; 

o) lipsa recipienților de colectare a deşeurilor la punctele de lucru ale agenților 
economici, persoane fizice sau juridice, care desfăşoară activități de comerț stradal, 
precum şi nemenținerea curata a recipienților şi a trotuarului din zona punctului de 
lucru; 

p) deversarea apelor provenite din spalarea autoturismelor sau rezultate din alte 
activități industriale sau casnice pe domeniul public sau privat al localității; 

r)  folosirea necorespunzătoare a sistemelor de încălzire şi evacuare a fumului în 



zonele de locuințe şi producerea de disconfort vecinătăților; 
s)  să asigure ordinea şi curăţenia permanentă a localurilor şi spaţiilor exterioare 
aferente în care îşi desfăşoară activitatea şi a locurilor de depozitare a mărfurilor şi 
ambalajelor; 
ş) amestecarea deşeurilor din construcţii şi demolări cu alte tipuri de deşeuri; 

 t) staţionarea (expunerea) autoturismelor pe domeniul public al localității în scopul 
înstrăinării către alte persoane fizice sau juridice; 

ț) abandonarea pe partea carosabilă a drumurilor, străzilor, pe trotuare, pe aleile sau 
căile de acces sau în curţile de locuinţe a vehiculelor, caroseriilor sau altor părţi 
componente ale acestora; 

u) blocarea căilor/aleilor de acces la alei, drumuri, terenuri de sport, locuri de joacă, 
parcuri de distracții, parcări, scuaruri, garaje, proprietăți deținute cu orice titlu, 
platforme gospodăreşti sau instituții publice de către persoane fizice şi juridice 
neautorizate, precum şi blocarea unui autovehicul de către alt autovehicul ; 

v) efectuarea reparatiilor, curăţarea sau spălarea vehiculelor pe drumurile publice, 
parcările publice, platformelor situate în faţa garajelor, aleile de acces in curţi sau în 
zonele şi spaţiile verzi; 

(2). Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) se sancţionează cu avertisment 
sau amendă contravenţională cuprinsă între 250 –500 lei pentru persoane fizice şi 
500 – 1000 lei pentru persoane juridice.  

 
 

CAPITOLUL V. REGULI PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII, 
REPARAȚII ŞI DEMOLĂRI LA CLĂDIRI 

Art. 5. (1). Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional 
următoarele fapte:  
a) executarea lucrărilor edilitar - gospodăreşti sau intervenţiilor la reţeaua  tehnico - 
edilitară, fără aprobarea serviciilor de specialitate;  
b) depozitarea pământului rezultat din lucrările de construcţii pe un amplasament 
fără aprobarea emisă de serviciile de specialitate;  
c) murdărirea căilor publice (drumuri, străzi, trotuare, alei, curţi) ca urmare a 
activităţilor de încărcare - descărcare a mijloacelor de transport;  
d) prepararea mortarelor sau betoanelor direct pe domeniul public;  
e) neaducerea la starea inițială a amplasamentului după finalizarea lucrărilor edilitar 
- gospodăreşti, neadus la cotă  şi cu  resturi materiale (pietre, bolovani, balast, alte 
reziduuri);  
f) aşternerea pe traseul lucrărilor edilitar - gospodăreşti, care urmează a fi  supuse 
lucrărilor de refacere a zonelor verzi, de pământ care are în compoziţie resturi 
materiale de orice fel, sau pământ nefertil, lutos, pământ  provenit din straturile 
inferioare - rezultat  din excavaţii, săpături, etc.;  
g) neefectuarea lucrărilor de salubrizare a domeniului public şi a amplasamentelor 
organizărilor de şantier aprobate, atât pe parcursul derulării lucrărilor edilitar - 
gospodăreşti cât şi  la finalizarea lor;  
h) neluarea măsurilor de împiedicare a producerii şi răspândirii prafului în şi din 
incinta organizărilor de şantier, pe traseul lucrărilor edilitar - gospodăreşti şi pe 
amplasamentele de lucrări de demolare construcţii, prin realizarea stropirii, prin 
pulverizare cu apă, a amplasamentului sau porţiunilor din clădire supuse demolării;  
i) neamenajarea căilor de acces din organizările de şantier  până la căile şi drumurile 
publice, înainte de începerea construcţiilor/ lucrărilor edilitar - gospodăreşti pentru 
a preveni murdărirea străzilor, trotuarelor, la ieşirea din zona construibilă;  
j) neluarea măsurilor de asigurare a unei rampe de spălare sau de curăţare a roţilor 
autovehiculelor/utilajelor de orice fel care părăsesc organizările de şantier şi 
neluarea măsurilor necesare pentru a preveni  murdărirea căilor publice;  



k) neluarea măsurilor de dotare cu recipient de precolectare a deşeurilor menajere la 
punctele de lucru, organizările de şantier, pe traseul lucrărilor edilitar - gospodăreşti, 
pentru personalul propriu;  
l) neasigurarea în incinta punctelor de lucru, organizărilor de şantier sau pe 
amplasamentele lucrărilor de investiţii la reţelele publice ori alte lucrări, a grupurilor 
sanitare (WC-uri ecologice) pentru personalul propriu. Grupurile sanitare (WC-urile 
ecologice) vor fi  folosite conform normelor de igienă şi  se vor goli şi dezinfecta zilnic 
pentru a se evita răspândirea mirosurilor neplăcute;  
m) neîmprejmuirea cu panouri speciale de protecţie a organizărilor de şantier şi 
amplasamentelor  pe care se  execută lucrări de construcţie sau intervenţie la 
dotările tehnico  - edilitare;  

n) neluarea de către persoanele fizice sau juridice a măsurilor necesare consolidării 
sau demolării clădirilor care nu prezintă siguranţă în exploatare; 

(2). Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) se sancţionează cu amendă 
contravenţională cuprinsă 250 - 500 lei pentru persoane fizice şi 500 - 1000 lei 
pentru persoanele juridice.  
 
 Art. 6.  Constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor stabilite prin 
prezentul regulament se face prin proces - verbal de contravenție încheiat de către: 

a) persoanele împuternicite în acest scop prin dispoziția primarului; 
b) personalul din cadrul Poliției Locale; 
c) ofițerii şi agenții de poliție; 
d) ofițerii şi subofițerii de jandarmi. 
 
Art. 7. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data 

înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate 
din minimul amenzii prevăzute în actul normativ. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL  
                                                                         AL COMUNEI SAPOCA                                
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