
ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLATONESTI

HOTARARE

Privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor pentru nerespectarea obligatiilor cetatenilor in domeniul gospodaririi 

localitatii

Consiliul Local al Comunei Platonesti, judetul Ialomita,

Avand in vedere:

- expunerea de motive a primarului nr. 4065/13.12.2012

- prevederile  art.  2  alin.(2)  si  (3)  si  art.  8  din  Ordonanta  Guvernului  nr.  2/12.07.2001,  privind  regimul 

contaventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile  art.5,  9 si 18 din Ordonanta Guvernului nr. 21 din 31.01.2002, privind gospodarirea localitatilor 

urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare

- avizul comisiei de specialitate

In temeiul art. 45 alin. (1) si alin. (2) lit. c) din Legea 215/2001 republicata:

HOTARASTE

Art. 1. Pentru buna gospodarire a localitatii, persoanelor fizice si juridice, autoritatilor si institutiilor publice le 

revin urmatoarele obligatii:

1.1. intretinerea si curatenia locuintelor pe care le detin in proprietate sau in chirie, a anexelor gospodaresti, a curtilor 

si a imprejmuirilor acestora;

1.2. curatarea  fatadelor  locuintelor,  acoperisurilor  si  a  altor  constructii  amplasate  la  frontul  strazii,  tencuirea  si 

zugravirea periodica a acestora;

1.3. repararea si intretinerea(varuit sau vopsit) a gardurilor precum si repararea si intretinerea instalatiilor aferente 

imobilelor;

1.4. mentinerea  curateniei  pe  trotuare,  pe  partea  carosabila  a  strazii  sau  a  drumului,  pe  portiunea  din  dreptul 

gospodariei si a locurilor de parcare pe care le folosesc;

1.5. indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiesc sau pe care le folosesc in 

alte scopuri ( ocuparea cu materiale de constructii, gunoi, produse agricole, etc.)

1.6. pastrarea  curateniei  pe arterele  de circulatie,  in  piete,  in  parcuri,  locuri  de joaca pentru copii  si  alte  locuri 

publice;

1.7. depozitarea rezidurilor menajere si a gunoaielor numai in locuri special amenajate;

1.8. ocuparea, blocarea cailor rutiere, aleilor, trotuarelor sau impiedicarea accesului autovehiculelor autorizate, in 

statiile destinate transportului public de calatori in orice mod;
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1.9. degradarea prin orice mijloace, a imbracamintii suprafetelor carosabile sau pietonale a arterelor de circulatie;

1.10. neaducerea la starea initiala,  in termenele prevazute in autorizatie  si/sau avizele  de sapatura a suprafetelor 

carosabile  sau  pietonale  degradate  in  urma  interventiilor  la  retelele  edilitare  subterane  pentru  remedierea 

avariilor sau in urma executarii lucrarilor de reparatie sau construirea de retele edilitare, camine de vizitare, cat 

si a oricaror alte lucrari autorizate;

1.11. blocarea sau infundarea, colectoarelor, gurilor de scurgere si a caminelor pentru apa menajera sau pluviala de 

catre cetateni;

1.12. neluarea de catre detinatorii care le exploateaza a masurilor de desfundare sau curatare a colectoarelor, gurilor 

de scurgere si a caminelor pentru apa menajera si pluviala, in vederea evitarii sau inlaturarii sau formarii apelor 

stagnate;

1.13. montarea  indicatoarelor  pentru  semnalizarea  rutiera  sau  a  indicatoarelor  de  orice  fel  cat  si  executarea  de 

marcaje  rutiere,  fara  autorizatiile  prealabile  eliberate  de  catre  organele  competente  si/sau  fara  respectarea 

standardelor si reglementarilor in domeniu;

1.14. deterioararea sau distrugerea indicatoarelor de semnalizare rutiera si/sau a marcajelor rutiere;

1.15. neluarea de catre detinatorii  sau agentii  economici care le administreaza si exploateaza a masurilor pentru 

remedierea deranjamentelor si avariilor la retelele edilitare subterane sau aeriene de orice fel in cel mult 48 de 

ore de la producerea avariei sau a deranjamentului, daca acestea sunt de natura sa produca prejudicii domeniului 

public, privat sau circulatiei rutiere si pietonale;

1.16. parcarea, stationarea sau oprirea autovehiculelor pe trotuare;

1.17. oprirea sau stationarea, in statiile destinate transportului public de calatori a autovehiculelor de orice fel;

1.18. depozitarea sau abandonarea autovehiculelor, remorcilor, utilajelor sau vehiculelor de orice fel, uzate si/sau in 

stare de neutilizare, pe carosabilul strazilor, trotuarelor, alei, parcari sau alte locuri de pe domeniul public sau 

privat al comunei;

1.19. efectuarea pe strazi, trotuare, in parcuri sau pe alte suprafete din domeniul public, a lucrarilor de reparatii la 

autovehicule care implica demontarea unor piese sau subansamble de pe autovehicule si/sau sunt de natura sa 

murdareasca suprafetele din domeniul public sau privat al comunei;

1.20. imprejmuirea, delimitarea, marcarea sau orice forma a domeniului public sau privat al comunei de catre orice 

persoana fizica sau juridica in scopul de rezervare a unui drept exclusiv de utilizare a acestuia, in orice scop fara 

a detine avizele si autorizatiile cerute de lege sau alte reglementari in vigoare;

1.21. Se interzice depozitarea materialelor de constructii (nisip, balast, pamant etc.) pe domeniul privat al comunei 

mai mult de 30 de zile.

Art. 2. Contraventiile prevazute la art.1. se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

2.1 Cu amenda de la 150 la 300 lei  pentru persoanele fizice si de la 300 la 600 lei  pentru persoanele juridice  

contraventiile de la punctele 1.7, 1.11, 1.12, 1.16, 1.17, 1.18. 1.19, 1.21;

2.2. Cu amenda de la 300 la 500 lei pentru persoanele fizice si de la 50 la 1000 lei pentru persoanele juridice,  

contraventiile de la punctele 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,1.6,1.10, 1.13, 1.14, 1.15;

2.3. Cu amenda de la 400 la 800 lei pentru persoanele fizice si de la 800 la 1500 lei pentru persoanele juridice, 

contraventiile de la punctele 1.1, 1.8, 1.9, 1.20.
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Art. 3

3.1. Depozitarea la platformele gospodaresti a altor deseuri decat cele menajere;

3.2. Deversarea prin  orice mijloace, pe strazi, drumuri, trotuare, alei, spatii verzi sau alte suprafete din domeniul 

public  sau privat,  a  apelor  uzate  menajere  sau industriale  din  gospodariile  populatiei  sau alte  incinte  si  cladiri  

detinute cu orice titlu;

3.3. Neluarea masurilor pentru imprejmuirea corespunzatoare a santierelor de constructii si a punctelor de lucru, 

unde se executa astfel de lucrari si pentru degajarea dupa terminarea lucrarilor a suprafetelor temporar ocupate de 

pamant, moloz sau alte resturi de materiale, utilaje sau baraci si transportarea acestora in locuri special amenajate si 

autorizate in acest scop;

3.4. Evacuarea cu intarziere a molozului, pamantului sau altor reziduri, din zonele de lucru si transportarea acestor  

deseuri in alte locuri decat cele dinainte stabilite sau pe alte trasee;

3.5. Neasigurarea cosurilor de gunoi pentru colectat hartie sau alte deseuri la intrarea in magazine sau langa punctele 

de vanzare de catre agentii economici care desfasoara activitati de comert ce pot produce resturi,gunoi,ambalaje, 

etc.;

3.6.  Depozitarea  ambalajului  sau gunoiului  rezultat  in  urma salubrizarii  institutiilor,  spatiilor  comerciale,  sau a 

deseurilor menajere provenite din locuinte in cosurile stradale;

3.7. Nerespectarea amplasamentului stabilit pentru instalarea chioscurilor, rulotelor si tonetelor de orice fel destinate 

activitatilor de comert, neasigurarea aspectului estetic a acestora cat si neluarea masurilor de mentinere permanenta a 

ordinii si curateniei in zona de activitate comerciala;

3.8. Ocuparea, depozitarea sau expunerea fara aviza legale pe suprafetele apartinand domeniului public sau privat al 

comunei, a obiectelor, marfurilor sau ambalajelor de catre persoanele fizice sau agentii economici;

3.9. Desfacerea produselor industriale, agroalimentare sau de orice alta natura in alte locuri decat cele stabilite de 

Consiliul Local Platonesti, precum si expunerea acestora la vanzare direct pe sol, platforme, trotuare, etc.;

3.10. Circulatia animalelor izolate sau in turma pe arterele de circulatie principale neinsotite, legarea acestora de 

stalpii retelelor electrice sau a indicatoarelor de circulatie, de copaci sau mobilierul urban;

3.11. Rasturnarea sau montarea pubelelor pentru gunoi, a cosurilor stradale, a bancilor si a altor obiecte de mobilier 

urban, precum si amplasarea acestora in alte locuri decat cele stabilite;

3.12. Depunerea deseurilor urbane de orice fel sau a gunoiului de grajd langa pubelele pentru gunoi, precum si  

imprastierea acestora;

3.13. Afisarea sau lipirea, in alte locuri decat cele special amenajate a oricaror publicatii, afise, reclame sau materiale 

de informare publica;

3.14. Deteriorarea sau degradarea bancilor pentru odihna, panourilor de afisaj si mijloacelor mentinerii ordinii si 

curateniei precum si a altor obiecte de mobilier urban;

3.15.  Foloirea  de  catre  persoanele  adulte  a  obiectelor  de  joaca  pentru  copii  din  locurile  special  amenajate.  

Deteriorarea sau distrugerea obiectelor de joaca sau amenajarilor din zona acestora;

3.16. Arderea in gospodariile proprii a materialelor inflamabile care prin ardere polueaza mediul inconjurator;
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3.17. Spalarea in apele naturale a autovehiculelor, utilajelor si ambalajelor care contin uleiuri, combustibili lichizi,  

lubrefianti, substante tozice periculoase si pesticide;

3.18. Evacuarea si preluarea de pamant pentru orice scop fara avizele si autorizatiile legale;

3.19. Imprejmuirea sau delimitarea neautorizata a zonelor din domeniul public sau privat, pentru amenajarea de 

parcari sau in orice alt scop;

Art.4. Contraventiile prevazute la art.3 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

4.1. Cu amenda de la 150 la 300 lei pentru persoanele fizice si de la 300 la 600 lei pentru persoanele juridice,  

contraventiile de la punctele 3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.9, 3.11, 3.12, 3.14, 3.16.

4.2 Cu amenda de la 300 la 500 lei pentru persoanele fizice si de la 500 la 1000 lei pentru persoanele juridice, 

contraventiile de la 3.4, 3.8, 3.10, 3.13, 3.15.

4.3 Cu amenda de la 400 la 800 lei pentru persoanele fizice si de la 800 la 1500 lei pentru persoanele juridice, 

contraventiile de la punctele 3.3, 3.7, 3.17, 3.18, 3.19.

Art.5

5.1 Degradarea sau murdarirea statuilor, grupurilor statuare a monumentelor sau ariilor protejate;

5.2 Spalarea sau efectuarea lucrarilor de reparatii, schiburi de ulei, etc., la autovehicule pe spatiile verzi sau pe orice 

alta zona sin domeniul public;

5.3. Executarea lucrarilor de sapaturi pe spatiile verzi, fara autorizatia prealabila eliberata de organele in drept sau 

fara respectarea dispozitiilor impuse in autorizatie;

5.4. Insusirea sau instrainarea materialului lemnos rezultat in urma doborarii din orice motiv si in orice fel a arborilor 

din parcurile, spatiile si zonele verzi ale comunei;

Art.6. Contraventiile prevazute la art. 5 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

6.1. Cu amenda de la 300 la 500 lei pentru persoanele fizice si de la 500 la 1000 lei pentru persoanele juridice, 

contraventiile de la punctul 5.1;

6.2. Cu amenda de la 400 la 800 lei pentru persoanele fizice si de la 800 la 1500 lei pentru persoanele juridice, 

contraventiile de la punctele 5.2, 5.3, 5.4;

Art7. Constituie contraventii  potrivit legii  urmatoarele infractiuni din domeniul intretinerii  si folosirii  cimitirului 

uman:

7.1. Neamenajarea sau amenajarea necorespunzatoare a locurilor de veci;

7.2. Intretinerea necorespunzatoare a mormintelor si a dotarilor aferente acestora;

7.3. Depozitarea in alte locuri decat cele stabilite a resturilor vegetale, excedentul de pamant rezultat din intretinerea 

mormintelor, a gunoaielor, precum si a altor materiale rezultate in urma ceremoniilor religioase;

7.4. Deteriorarea sau distrugerea arborilor, arbustilor, gazonului si florilor, urcarea sau calcarea pe morminte sau 

grilaje;
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7.5. Deteriorarea, degradarea sau distrugerea in orice fel a mormintelor, a grilajelor monumentelor funerare cat si a 

altor dotari din incinta cimitirului;

7.6. Accesul in incinta cimitirului a autovehiculelor de orice fel cu exceptia masinilor din convoiul mortuar si a 

masinii preotului;

7.7. Pasunatul animalelor in incinta cimitirului;

7.8. Intrarea cu caini in cimitir;

7.9. Degradarea, in orice mod, indiferent de motiv, a aleilor carosabile si pietonale.

Art.8. Contraventiile prevazute la art.7 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

8.1.  Cu amenda de la 100 la  300 lei  pentru persoane fizice  si  de la  200 la  400 lei  pentru persoanele juridice, 

contraventiile de la punctele 7.2, 7.3, 7.6, 7.8;

8.2. Cu amenda de la 200 la 400 lei pentru persoanele fizice si de la 400 la 1000 lei pentru persoanele juridice, 

contraventiile de la punctele 7.1, 7.7;

8.3. Cu amenda de la 300 la 500 lei pentru persoanele fizice si de la 600 la 1200 lei pentru persoanele juridice, 

contraventiile de la punctele 7.4, 7.5, 7.9.

Art.9 Constituie contraventie in domeniul intretinerii si folosirii parcurilor, spatiilor verzi din comuna, urmatoarele 

fapte:

9.1 Ruperea sau taierea crengilor, degradarea sau distrugerea in orice fel a arborilor sau arbustilor din parcuri, stalpii 

sau zonele verzi, peluze sau straturi de flori;

9.2 Pasunatul animalelor si pasarilor nesupravegheate pe domeniul public si privat al comunei;

9.3 Murdarirea prin orice mijloace sau depozitarea de gunoaie, deseuri si materiale de orice fel pe straturile de flori 

si pe peluzele din parcuri sau spatiile verzi sau de-a lungul arterelor de circulatie;

9.4 Cositul ierbii din parcuri, zone si spatii verzi fara aprobarea celor in drept;

9.5 Circulatia, stationarea sau parcarea autovehiculelor si vehiculelor de orice fel pe spatiile verzi sau pe terenurile 

destinate spatiilor verzi;

9.6 Schimbarea destinatiei,  cultivarea de legume si zarzavaturi  sau imprejmuirea abuziva a spatiilor verzi sau a 

terenurilor destinate spatiilor verzi;

9.7 Lasarea libera sau nesupravegheata a anumalelor  care produc murdarirea,  ruperea,  degradarea si distrugerea 

arborilor, arbustilor si florilor din parcuri si aptiile verzi.

Art.10 Contraventiile prevazute la art.9 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

10.1 Cu amenda de la 50 la 200 lei contraventiile de la punctul 9.4;

10.2 Cu amenda de la 50 la 300 lei contraventiile de la punctele 9.2, 9.3, 9.7;

10.3 Cu amenda de la 300 la 400 lei contraventiile de la punctele 9.5 si 9.6;

10.4 Cu amenda de la 200 la 500 lei contraventiile de la punctul 9.1.

Art.11 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primaria Comunei Platonesti.
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Art.12 Contravenientul poate achita in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la 

data comunicarii acestuia,  jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ, agentul constatator facand 

mentiune despre aceasta posibilitate in procesul verbal.

Art.13 Hotararea va fi dusa la cunostinta persoanelor fizice si juridice, institutiilor si autoritatilor publice de catre 

secretaru comunei si functionarul relatii cu publicul.

Presedinte de sedinta                                                                               contrasemneaza

 Stanciu Neculai                                                                                         Secretar

Nr. 51

Adoptata la Platonesti

Astazi, 28.12.2012
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