ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
ORAŞULUI ALEŞD
Anexa la HCL nr. 100 din 29.10.2015

REGULAMENT
DE ORDINE PUBLICĂ ŞI GOSPODĂRIRE A ORAŞULUI ALEŞD

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Consiliile locale răspund, potrivit legii, de îndrumarea şi coordonarea întregii activităţi de
gospodărire şi înfrumuseţare a localităţii, de păstrarea ordinii şi respectarea normelor de igienă.
Participarea cetăţenilor, a instituţiilor publice şi agenţilor economici la întreţinerea şi
curăţenia localităţii constituie o obligaţie fundamentală pentru îndeplinirea cerinţelor de viaţă
civilizată a întregii populaţii.
Buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea strictă a normelor de igienă,
respectarea ordinii publice, înfrumusetarea oraşului, reprezintă o obligatie permanentă a
consiliului local si a tuturor cetătenilor.
În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, consiliul local aplică principiile descentralizării,
autonomiei locale, legalitătii si consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de
interes deosebit.
Prezentul regulament stabileşte faptele ce constituie contraventii si cadrul juridic unitar
pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în conformitate cu prevederile:
- Ordonantei nr. 2/2001, art. 2, alin. 2 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata
prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, Ordonantei de Urgenta nr. 195/2005 privind
protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
Ordonantei nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor rurale si urbane, aprobata prin Legea
nr. 515/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararii de Guvern nr. 349/2005 privind
depozitarea deseurilor, Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu
modificarile si completarile ulterioare; Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de constructii, republicată si actualizată; Legii nr. 61/1991, republicată, pentru sanctionarea
faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice;
Constituie contravenţie fapta săvârsită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege,
ordonanţă, prin Hotărâre a Guvernului sau prin Hotărâre a Consiliului Local al oraşului Aleşd.
Consiliul Local al oraşului Aleşd stabileşte şi sanctionează contravenţii în următoarele
domenii:
- activitatea din pieţe, curăţenia şi igienizarea acestora;
- întretinerea parcurilor şi spaţiilor verzi, a spaţiilor şi locurilor de joacă pentru copii
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-amenajarea şi curăţenia spaţiilor din jurul blocurilor de locuinţe, precum şi aterenurilor
virane;
-întreţinerea bazelor şi obiectivelor sportive aflate în administrare;
-întreţinerea străzilor şi trotuarelor, a şcolilor şi altor instituţii de educaţie şi cultură,
întreţinerea clădirilor, împrejmuirilor şi a altor construcţii;
-depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a resturilor menajere;
CAPITOLUL II
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC,
ÎNTREŢINEREA TERENURILOR ŞI A SPAŢIILOR PUBLICE ŞI
ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV
ART. 1. Persoanele fizice şi persoanele juridice sunt obligate să ia măsuri pentru
îmbunătăţirea aspectului edilitar al clădirilor, curţilor, împrejmuirilor, a locurilor de joacă pentru
copii,a zonelor verzi. În acest scop le revin următoarele obligații :
1. Să întreţină în stare corespunzătoare de curăţenie şi igienă clădirile, locuinţele,
anexele gospodăreşti, curţile, grădinile, tonetele, chioşcurile, spaţiile publice în jurul imobilelor, a
căilor de acces, întreţinerea vitrinelor, a firmelor, a faţadelor clădirilor; iarna să cureţe zăpada de
pe trotuare, să înlăture sloiurile de gheaţă( ţurţuri ) de către proprietari, chiriaşi ori deţinătorii
legali, să asigure circulaţia normala a pietonilor, să asigure condiţii de igienă prin operaţii de
curăţire dezinsecţie şi deratizare a imobilelor, să asigure împrejmuirea şi întreţinerea
corespunzătoare a imobilelor pe care le deţin ( prin reparaţii la instalaţii de orice fel, zugrăvire a
părţilor exterioare, înlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, ţiglelor, geamurilor sparte),
întreţinerea pomilor, florilor şi altor plantaţii din incinte, să păstreze curăţenia şi ordinea la
locurile stabilite pentru depozitarea reziduurilor (gunoaielor) menajere, stradale şi a materialelor
refolosibile ;
2. Să nu ocupe terenurile publice ori să schimbe destinaţia iniţială a acestora, cu orice fel
de construcţii sau materiale, montarea schelelor sau macaralelor de construcţii, containerelor,
montarea de mobilier, chioşcuri, corturi sau tonete pentru desfăşurarea unor activităţi
comerciale sau terase, cu parcuri de distracţii şi altele, fără aprobare şi achitarea taxelor legale;
3. Să ia măsurile necesare pentru repararea şi funcţionarea în stare de siguranţă în
exploatare a clădirilor şi a instalaţiilor aflate în folosinţă comună: instalaţii de alimentare cu apă,
de canalizare, instalaţii de alimentare cu energie electrică;
4. Să refacă distrugerile de orice fel, inclusiv în urma unor accidente de circulaţie, a
tuturor amenajărilor de pe domeniul public de genul: plantaţii, stâlpi de orice fel, mobilier urban,
borduri, împrejmuiri;.
5. Să nu scrie sau să execute desene (graffiti, semne, inscripţii, etc.) pe pereţii imobilelor,
garduri, porţi publice sau alte locuri, să nu deterioreze, să nu murdărească în orice fel clădirile
publice, statuile sau monumentele amplasate în locuri publice (mobilierul urban, bănci, coşuri,
jardiniere, vaze, stâlpi, cabine telefonice, spaţii de joacă pentru copii, dotările din bazele sportive
sau zonele de agrement, împrejmuirile destinate protejării spaţiilor verzi, containerele pentru
deşeurile stradale, panourile cu reclame, staţiile de autobuz, chioşcurile sau alte dotări aflate pe
domeniul public prin rupere, tăiere, lovire, călcare, aprindere)
6. Să nu abandoneze pe domeniul public aparate de orice fel, utilaje defecte, tonete sau
chioşcuri, construcţii metalice, rulote, mese, mărfuri, ambalaje, precum şi orice alte materiale;
7. Să semnalizeze corespunzător lucrările efectuate pe domeniul public al oraşului Aleşd
şi să ia măsuri de salubrizare a domeniului public şi a amplasamentelor organizărilor de şantier
aprobate, atât pe parcursul derulării lucrărilor edilitar - gospodăreşti cât şi la finalizarea lor, să
asigure repararea părţii carosabile şi a trotuarelor degradate ca urmare a intervenţiilor efectuate
precum şi refacerea zonelor verzi;
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8. Să ia măsuri de curăţare, să nu acopere, să nu obtureze şanţurile de ape pluviale,
rigolele de colectare, podeţele şi tuburile de beton din faţa imobilelor pe care le deţin, pe
întreaga lungime aferentă proprietăţii, dacă prin aceasta se provoacă staţionarea sau
revărsarea apelor pe căile publice sau pe alte terenuri;
9. Pentru asigurarea unei funcţionalităţi corespunzătoare şi conservarea fondului locativ,
a locuinţelor şi a spaţiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinţă, se interzice:
a.spargerea coloanelor şi evacuarea apelor uzate menajere în subsoluri. Amenda
se suporta de către cei vinovaţi sau de asociaţia de proprietari sau locatari, cu obligaţia de a
remedia coloanele şi a igieniza subsolul, pe cheltuiala celui vinovat.
b.degradarea sau neremedierea defectelor la instalaţiile sanitare;
c.degradarea acoperişurilor, teraselor prin montarea antenelor de orice fel;
d.împiedicarea folosirii normale a dependinţelor comune de către colocatari;
e.păstrarea în suprafaţa locativă a mărfurilor, materialelor sau altor bunuri care
prin mirosul pe care-l degajă deranjază pe ceilalţi locatari sau care în contact cu agenţii
atmosferici, se descompun şi produc deteriorări sau degradări imobilului;
f. folosirea de hârtii, cârpe, scânduri sau tablă în locul geamurilor lipsă, la uşile şi
ferestrele exterioare;
10. Pentru asigurarea viabilităţii drumurilor forestiere şi pentru a preveni degradarea
acestora, titularii autorizaţiilor de exploatare forestieră au obligaţia ca la exploatarea masei
lemnoase să folosească tehnologii de recoltare, de colectare, lucrari in platforma primara si de
transport al lemnului din padure care sa nu produca degradarea solului, a drumurilor forestiere
si a malurilor apelor, precum si a arborilor nedestinati exploatarii; titularii autorizatiilor de
exploatare răspund pe toata durata exploatării pentru prejudiciile produse în cuprinsul
parchetului şi drumurilor auto forestiere pe care circula
ART. 2. Obligaţii ale cetăţenilor cu privire la organizarea şi funcţionarea locurilor de joacă
pentru copii şi a parcurilor publice:
a) să păstreze curăţenia în spaţiile de joacă;
b) să nu intre în spaţiul de joacă cu câini;
c) să nu consume băuturi alcoolice în spatiul de joacă;
d) să nu distrugă echipamentele şi împrejmuirea spaţiului de joacă pentru copii;
e) să nu mute mobilierul urban: bănci, coşuri;
f) să nu rupă florile şi arbuştii;
g) să nu arunce pe domeniul public hârtii, ambalaje, ţigări, seminţe sau coji de seminţe ;
h) sa nu degradeze sau deterioreze gazonul, gardul viu, arbori, arbuşti ornamentali, flori;
i) sa nu degradeze sau deterioreze statuile, trotuarele, aleile, caile de acces, a oricaror
dotari apartinand domeniului public sau privat al orasului, prin activitati de orice fel;
SANCŢIUNI:
ART. 3. Nerespectarea art. 1, alin. 1-10 şi a art. 2, lit. a –i constituie contraventie,
dacă faptele nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie
considerate infractiuni si se sanctionează cu amendă, după cum urmează:
de la: 500 – 1000 lei - pentru persoane fizice
1000 – 2500 lei - pentru persoane juridice
CAPITOLUL III
SALUBRIZAREA ORAŞULUI, ÎNTREŢINEREA CURĂŢENIEI,
CONSERVAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
ART. 4. Persoanele fizice şi persoanele juridice sunt obligate să ia măsuri pentru
întreţinerea curăţeniei şi protecţia mediului înconjurător. În acest scop le revin următoarele
obligații :
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1. Să încheie contracte de colectare a deşeurilor menajere cu operatorul serviciului de
salubrizare a oraşului Aleşd pentru fiecare punct de lucru şi să se doteze cu recipienţi de
colectare a deşeurilor;
2. Să încheie contracte cu operatorul serviciului de salubrizare a oraşului Aleşd sau cu
firma de construcţii executantă a lucrărilor pentru transportul molozului sau a altor reziduuri
rezultate din lucrările de construcţii la imobilele deţinute de aceştia, sau a altor lucrări,
deasemenea să ia măsuri de salubrizare a domeniului public, zilnic la terminarea programului
de lucru.
3. Să încheie contracte de preluare a reziduurilor industriale, a substanţelor rezultate din
procesele de producţie, substanţe periculoase sau toxice, cu societăţi specializate în colectarea,
transportul, neutralizarea şi depozitarea acestora şi să posede aviz de la Agenţia de Protecţia
Mediului.
4. Să nu evacueze în locuri virane, pe domeniul public sau privat, sau în reţeaua de
canalizare a oraşului reziduuri sau substanţe toxice;
5. Să nu abandoneze resturi vegetale, deşeuri şi ambalaje lângă recipienţii amplasaţi pe
platformele de precolectare a deşeurilor menajere de pe domeniul public, pe spaţiile verzi, căile
de comunicaţie, în locuri publice sau pe orice terenuri virane de lângă căile de comunicaţie, sau
lângă clădiri, împrejmuiri aparţinând domeniului public sau privat al oraşului sau aflate în
proprietate privată; ridicarea reziduurilor de orice fel se poate face pe bază de comandă la
unităţile specializate achitând contravaloarea acestor servicii.
6. Să ia măsuri de acoperire şi etanşeizare a autovehiculelor de transport a deşeurilor
menajere sau stradale, a altor reziduuri, a molozului rezultat din activitatea de construcţii sau a
diferitelor alte materiale, precum nisip, balast, rumeguş, beton, resturi vegetale, lichide, etc.
pentru a evita pierderea şi împrăştierea acestora pe căile publice;
7. Să ia măsuri de salubrizare a terenurilor din faţa locuinţelor, a unităţilor comerciale, de
prestări servicii sau de producţie, prin măturare, stropire, îndepărtarea buruienilor; de asemenea
agenţii economici au obligaţia ca la intrare în unitate să amplaseze coşuri de mici dimensiuni
pentru hârtii şi alte ambalaje;
8. Să nu degradeze recipienţii pentru colectarea deşeurilor stradale, amplasaţi pe
domeniul public; să nu blocheze, inclusiv cu autoturisme, accesul utilajelor de colectare şi
transport a deşeurilor menajere la recipienţii amplasaţi pe platformele de precolectare de pe
domeniul public;
9. Să nu aprindă sau să întreţină focul pe domeniul public, în piaţa. Este interzisă
aprinderea şi arderea deşeurilor menajere de orice fel în curţi sau pe alte terenuri private, fără
respectarea măsurilor legale de prevenire a incendiilor, precum şi incendierea containerelor de
deşeuri de pe platformele de depozitare;
10. Să nu efectueze lucrări de reparaţii la autovehicule sau alte utilaje asemănătoare pe
domeniul public şi/sau murdărirea spaţiilor publice ca urmare a acestor activităţi; să nu spele
autovehicule sau alte utilaje pe domeniul public;
11. Să nu deterioreze spaţiile verzi sau plantaţiile de orice fel prin smulgere, rupere,
tăiere, călcarea sau efectuarea de tăieri neautorizate de arbori, din zonele aparţinând
domeniului public; să nu murdărească domeniul public ca urmare a activităţilor de încărcare descărcare a mijloacelor de transport sau prin scurgerea din vehicul în timpul transportului de
materiale de construcţie, de pământ sau alte materiale, să cureţe roţile mijloacelor de transport
la intrarea pe drumurile publice;
12. Persoanele fizice şi juridice, neracordate la sistemul public de canalizare menajeră au
obligaţia să-şi construiască fosă septică şi să o vidanjeze ori de câte ori este necesar, astfel
încât să nu deverseze ape uzate pe domeniul public.
13. Să nu arunce sau să depoziteze, pe domeniul public, pe străzi, în parcuri, pe terenuri
virane, pe malurile văilor, gunoaie menajere, alte reziduuri sau gunoaie de orice fel;
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14. Să nu schimbe destinaţia zonelor verzi, a spaţiilor de joacă pentru copii, a bazelor
sportive şi să nu împrejmuiască domeniul public, fără autorizaţie;
15. Să nu deverseze reziduuri lichide, ape reziduale, uleiuri sau lubrifianti pe domeniul
public si privat al statului, pe terenuri proprietate privata, in ape curgatoare, precum si pe
terenurile din imediata vecinatate a acestora
16. Să foloseasca corespunzator sistemele de incalzire si evacuare a fumului in zonele
de locuinte, fără producerea de disconfort vecinatatilor.
SANCŢIUNI:
ART. 5. Nerespectarea art. 4, alin. 1-16 constituie contraventie, dacă faptele nu au
fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni
si se sanctionează cu amendă, după cum urmează:
de la: 200 – 500 lei - pentru persoane fizice
500 – 1.000 lei - pentru persoane juridice
Faptele savarsite de operatorii de salubritate, cu încalcarea normelor privind curaţenia şi
colectarea deşeurilor, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează:
1. nerespectarea programului de ridicare a deşeurilor, cu amenda de la 2000 lei la 2500
lei;
2. neîndeplinirea obligaţiei de evacuare periodică şi în conformitate cu necesităţile zonei,
a deşeurilor de la punctele gospodăreşti de colectare, cu amenda de la 2000 lei la 2500 lei ;
3. neîntretinerea în perfectă stare de curaţenie a punctelor gospodăreşti de colectare şi a
terenurilor aferente, cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei ;
4. desfăşurarea activităţii de colectare şi evacuare a resturilor menajere de către agenţii
economici neabilitaţi de către Consiliul local al oraşului Aleşd, cu amenda de la 2000 lei pana la
2500 lei;
CAPITOLUL IV
AMENAJEREA TERITORIULUI, URBANISM, ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII ŞI
AFIŞAJ STRADAL
ART. 6. Persoanele fizice şi persoanele juridice sunt obligate să ia măsuri pentru
respectarea regulilor impuse privind amenajarea teritoriului, construcţiilor şi afişajului stradal. În
acest scop le revin următoarele obligaţii :
1. Să împrejmuiască incintele santierelor de constructii sau a punctelor de lucru şi să
instaleze panouri de avertizare si identificare, în conformitate cu Ordinul nr. 839/2009, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, privind
autorizarea lucrărilor de construcţii;
2. Să asigure curătenia exterioară (pneuri si senile) a autovehiculelor sau vehiculelor de
orice fel, la iesirea din santiere, statii de betoane precum si din alte asemenea locuri şi să
mentină ordinea si curătenia santierelor, prin amenajarea căilor de acces în interiorul şantierului
până la stradă, pentru a evita murdărirea străzilor iar depozitarea de materiale de orice
fel(pământ,moloz,betoane şi resturi de materiale), este interzisă pe raza oraşului Aleşd, fără
aprobare din partea autorităţii publice locale, deasemenea să ia măsuri de evitare a producerii şi
răspândirii prafului, prin stropirea cu apa a părţilor din clădirea în curs de demolare şi a
molozului încărcat în vehicule;
3. Instituţiile, societăţile comerciale, asociaţiile locatarilor şi ale proprietarilor, deţinătorii
de imobile indiferent de destinaţia acestora, toţi cetăţenii au următoarele obligaţii :
a) să execute, în condiţiile prevăzute de lege, lucrările de întreţinere, reparare şi
conservare a imobilelor aflate în proprietatea lor, a anexelor gospodăreşti şi să remedieze
defecţiunile la instalaţiile de apa, la coloanele de scurgere şi la canale; să întreţină curăţenia şi
igiena în locuinţe, anexe gospodăreşti, curţi, grădini, alte terenuri pe care le deţin şi în perimetrul
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acestora; să efectueze, prin unităţile de specialitate, lucrările de deratizare, dezinfecţie şi
dezinsecţie, în termen de 5 zile de la constatarea apariţiei rozătoarelor, insectelor sau
germenilor patogeni;
b) să asigure, potrivit legii, zugrăvirea şi vopsirea părţilor exterioare ale clădirilor,
înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor degradate, precum şi efectuarea celorlalte lucrări de
reparaţii şi de întreţinere la faţadele imobilelor;
c) să nu instaleze jgheaburi şi burlane în alte locuri decât cele destinate prin construcţie
sau proiectul de modificare a construcţiei şi să nu le modifice pe cele existente fără aprobare;
scurgerea, deversarea apelor pluviale pe trotuare constituie contravenţie;
4. Să nu monteze pe domeniul public rulote si containere de constructii, mobilier,
chioscuri, corturi, tonete pentru parcuri de distractii, circuri sau alte manifestări, constructii
provizorii sau materiale fără autorizările legale, deasemenea este interzisă executarea de lucrări
de orice natură în carosabil, trotuare, zone verzi fără autorizaţie (acord) eliberată de către
Primărie (excepţie fac lucrările de intervenţie de urgenţă efectuate de administratorii reţelelor de
utilităţi, care se reglementează prin protocoalele încheiate cu autoritatea locală), iar acestea
trebuiesc semnalizate corespunzător.
5.Este interzisă lipirea afiselor, posterelor sau anunturilor publicitare în alte locuri decât
pe panourile speciale de afişaj; este interzisă montarea de panouri publicitare sau banere fără
autorizare (acord);
6. Să nu menţină firme sau reclame deteriorate, inestetice, incomplete sau depăşite pe
faţadele sau acoperişurile imobilelor în vitrinele magazinelor sau amplasate pe domeniul public;
SANCŢIUNI:
ART. 7. Nerespectarea art. 6, alin. 1-6 constituie contraventie, dacă faptele nu au
fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni
si se sanctionează cu amendă, după cum urmează:
de la: 200 – 500 lei - pentru persoane fizice
500 – 1.000 lei - pentru persoane juridice
CAPITOLUL V
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII COMERCIALE ÎN PIAŢĂ
ART. 8. Activitatea de comerţ constă în desfacerea de produse agroalimentare şi
alte mărfuri în piaţa, târguri şi oboare, iar pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în incinta
acestora, agenţii economici şi producătorii, au următoarele obligaţii:
1. este interzisă vânzarea oricăror produse pe suprafeţele destinate circulaţiei pietonilor
sau vehiculelor din piaţă, precum şi blocarea căilor de acces;
2. accesul mijloacelor de transport în incinta pieţei se poate face numai în vederea
depozitarii sau ridicării produselor,ambalajelor sau deşeurilor, după care acestea vor trebui
scoase în locurile de parcare. ;
3. este interzisă sacrificarea animalelor în spatiile deschise sau alte locuri publice.
4. comercianţii care desfăşoară activitate în piaţă sunt obligaţi să respecte programul de
funcţionare şi igienizare al pieţelor, precum si regulile stabilite de administraţia publică în
vederea asigurării unui climat civilizat de comerţ, iar serviciul de specialitate al Consiliului local
Aleşd, va amenaja şi întreţine în condiţii optime de ordine şi curăţenie piaţa agroalimentară. În
piaţa se vor instala pubele sau containere acoperite cu capac pentru colectarea şi depozitarea
reziduurilor;
5. se interzice depozitarea deşeurilor menajere de către locatarii din vecinătate în
containerele aparţinând pieţei;
6. se interzice comercializarea oricăror produse fără a poseda acte necesare în acest
sens (înregistrare la oficiul registrului comerţului sau atestat de producător).
7. Administraţia pieţei are obligaţia de a asigura întreţinerea permanentă în stare de
igienă şi funcţionare a toaletelor din piaţa;
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SANCŢIUNI:
ART. 9. Nerespectarea art. 8, alin. 1-7 constituie contraventie, dacă faptele nu au
fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni
si se sanctionează cu amendă, după cum urmează:
de la: 100 – 300 lei - pentru persoane fizice
300 – 500 lei - pentru persoane juridice
CAPITOLUL VI
CIRCULAŢIA, OPRIREA, STAŢIONAREA ŞI PARCAREA VEHICULELOR,
TRANSPORTUL DE MĂRFURI ŞI DE PERSOANE
ART. 10. Persoanele fizice şi persoanele juridice sunt obligate să ia măsuri pentru
respectarea regulilor privind circulaţia, oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor. În acest scop
le revin următoarele obligaţii :
1. Să nu oprească, să nu staţioeze, să nu circule cu autovehiculele în zona unde se
efectuează lucrări edilitar-gospodăreşti, semnalizate şi marcate corespunzător;
2. Să respecte restricţiile privind masa totală maxim autorizată pentru strada respectivă,
sau pentru sectorul de drum respectiv;
3. Să nu staţioneze cu autovehiculele în scop de aprovizionare sau depozitare temporară
a mărfii pe trotuar, alei pietonale sau căi de acces, cu excepţia autovehiculelor care efectueaza
aprovizionarea la magazine.
4. Să nu circule cu autovehiculele pe zone verzi, alei pietonale, trotuare, căi de acces
pentru persoane cu dizabilităţi, în parcuri sau zone închise circulaţiei (fac excepţie
autovehiculele autorizate de către Primărie, de intervenţie sau pentru efectuarea lucrărilor de
salubrizare).
5. Să nu circule pe zone verzi sau să pătrundă în spaţiul de joacă amenajat pentru copii,
cu biciclete, -cu excepţia copiilor până la 14 ani-, mopede, autovehicule sau vehicule cu
tracţiune animală;
6. Să nu circule pe drumurile publice, cu vehicule cu tracţiune animală, neînregistrate la
autorităţile administraţiei publice locale competente.
7. Să nu oprească sau să staţioneze cu autovehiculele pe zone verzi, terenuri destinate
spaţiului verde sau în alte locuri decât cele special amenajate;
8. Să nu oprească, să nu parcheze sau să staţioneze cu autovehiculele fără respectarea
marcajului rutier de ghidare sau pe benzile de circulaţie ale drumurilor semnalizate
corespunzător;
9. Să nu blocheze accesul în sedii sau puncte de lucru ale agenţilor economici,
instituţiilor, în piaţa, alei, curţi, parcări, garaje, şantiere de construcţii, alei pietonale sau orice
alte căi de acces;
10. Să nu parcheze vehiculele pentru transport marfă cu masa maximă total autorizată
mai mare de 7.5 tone, a altor vehicule grele şi/sau agregatelor agricole în afara proprietăţii, a
locurilor special amenajate, pe domeniul public, fără achitarea taxelor legale;
11. Să comunice atât persoanele fizice căt şi persoanele juridice, proprietari sau utilizatori
de vehicule, a datelor de identificare ale persoanei căreia i s-a încredinţat vehiculul, la
solicitarea îndreptăţită a organelor abilitate să aplice prevederile prezentei hotărâri;
12. Să nu modifice poziţia iniţială a indicatoarelor de semnalizare rutieră;
13. Să nu monteze indicatoare rutiere (sau de orice fel), de către persoane neautorizate
şi fără acordul Primăriei oraşului Aleşd;
14. Să nu rezerve locuri de parcare pe carosabil sau pe domeniul public fără aprobarea
serviciului de specialitate al Primăriei, este interzisă semnalizarea acestora cu însemne,
marcaje sau dispozitive neautorizate şi fără achitarea taxelor legale;
15. Să nu depăşască masa maximă autorizată pe drumurile publice ale oraşului Aleşd;
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16. Să nu deterioreze partea carosabilă a drumurilor, străzilor, a trotuarelor şi a
marcajelor rutiere prin circularea cu mijloace de transport ori utilaje neadecvate sau prin
tragerea lemnelor;
SANCŢIUNI:
ART. 11. Nerespectarea art. 10, alin. 1-16 constituie contraventie, dacă faptele nu
au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate
infractiuni si se sanctionează cu amendă, după cum urmează:
de la: 200 – 400 lei - pentru persoane fizice
400 – 700 lei - pentru persoane juridice
CAPITOLUL VII
RESPECTAREA ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE
ART. 12. Persoanele fizice şi persoanele juridice sunt obligate să ia măsuri pentru
respectarea regulilor privind ordinea şi liniştea publică. În acest scop le revin următoarele
obligații :
1. Să nu săvârşască acte, fapte ori gesturi de natură a împiedica folosirea normală a
locuinţei, a dependinţelor comune de către colocatari;
2. Să nu-şi satisfacă necesităţile fiziologice pe spaţii aparţinând domeniului public, în
scări de bloc sau în orice alte locuri accesibile publicului;
3. Să nu doarmă pe bănci, pe mobilierul stradal, în parcuri şi grădini publice;
4. Să nu folosească autovehiculele prin turarea motoarelor acestora şi efectuarea de
manevre prin derapaje, intoarceri bruşte, accelerări şi frânări bruşte, executate pe raza oraşului
Aleşd;
5. Să nu comercializeze şi să nu consume băuturi alcoolice pe străzi, în parcuri sau alte
locuri neautorizate;
6. Este interzisă desfasurarea activitatilor sportive (fotbal, tenis si altele) în incinta
scolilor, dupa orele de cursuri, fără acordul conducerii institutiei sau administratorului acestora;
7. Să nu degradeze sau să murdărească monumentele, mobilierul cât si alte bunuri
amplasate pe domeniul public (panouri publicitare, statii de autobus si altele);
8. Se interzice aruncarea cojilor de seminţe şi a altor resturi şi ambalaje pe domeniul
public;
9. Să nu polueze fonic, prin producerea de zgomot prin ambalarea repetata a maşinilor,
motocicletelor şi motoretelor la pornire şi la oprirea în curţi şi în apropierea de locuinţe.
Producerea de zgomote prin orice mijloace în apartamentele sau casele de locuit, dacă
aceste zgomote tulbură liniştea altor locatari/proprietari este interzisă;
SANCŢIUNI:
ART. 13. Nerespectarea art. 12, alin. 1-9 constituie contraventie, dacă faptele nu au
fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni
si se sanctionează cu amendă, după cum urmează:
de la: 200 – 300 lei - pentru persoane fizice
300 – 500 lei - pentru persoane juridice
CAPITOLUL VIII
REGULI ŞI OBLIGAŢII PRIVIND CREŞTEREA ANIMALELOR
ART. 14. Persoana care deţine cu orice titlu valabil, precum şi orice persoană fizică şi
juridică în îngrijirea căreia se află un animal are obligaţia de a aplica normele sanitar veterinare
şi de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducţia, exploatarea, protecţia şi
bunăstarea animalelor, asigurând acestora următoarele:
- un adăpost corespunzător;
- hrană şi apă suficiente;
- posibilitatea de mişcare suficientă;
- îngrijire şi atenţie;
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- asistenţă medicală;
- un comportament lipsit de cruzime.
1. Este interzisă lăsarea în stare liberă pe căile publice, în parcuri, piaţa, a animalelor sau
păsărilor. 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 corporală a cetăţenilor este interzisă.
2. Este interzisă sacrificarea animalelor (porci, viţei, miei etc.) pe spaţiile publice (străzi,
trotuare, parcări, parcuri, zone verzi etc.);
3. Este interzis accesul cu câini periculoşi din rasele concepute pentru lupte şi atac (Pit
Bull, Boerbull, Bandog), indiferent de echiparea acestora, în localuri publice, precum şi în alte
locuri publice. (accesul se permite doar în părţile comune ale imobilelor în care sunt deţinuţi, pe
drumurile publice şi căile de acces către acestea, numai dacă vor fi echipaţi corespunzător (cu
botniţă, lesă şi zgardă sau ham).
4. Este obligatoriu afişarea 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 de
avertizare cu inscripţionarea „Câine periculos” sau „Atenţie câine rău”, după caz;
5. Proprietarii animalelor sunt obligaţi să ia măsuri ce ţin de protejarea integrităţii fizice a
vecinilor imediat alăturaţi sau a trecătorilor, prin realizarea de construcţii; împrejmuiri, etc.,
destinate creşterii animalelor de companie;
6. Este interzisă creşterea animalelor, fără acordul scris al vecinilor direct afectaţi sau
producerea de disconfort de orice fel (fonic, olfactiv, miros, igienico sanitar, etc.) de către
animalele (câini, pisici, iepuri, păsări, şi altele) deţinute în blocuri de locuinţe.
7. Toate persoanele care deţin câini mai mari de 6 luni se vor îngriji ca aceştia să fie
vaccinaţi contra turbării în fiecare an, fara a se depăşi intervalul de 1 an cu mai mult de 3 zile.
Vaccinarea va fi atestată prin carnetul de sănătate pe care deţinătorul îl va prezenta organelor
de control;
8. Se interzice creşterea animalelor şi a păsărilor de orice fel în alte locuri decât cele
amenajate în acest scop, igienice şi dezinfectate, cu respectarea normelor sanitar-veterinare de
prevenire şi transmitere a îmbolnăvirilor la om şi la animale.
SANCŢIUNI:
ART. 15. Nerespectarea art. 14, alin. 1- 8 constituie contraventie, dacă faptele nu au
fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni
si se sanctionează cu amendă, după cum urmează:
de la: 100 – 300 lei - pentru persoane fizice
300 – 500 lei - pentru persoane juridice
CAPITOLUL IX
PROCEDURA DE CONSTATARE A CONTRAVENTIILOR
1.Sanctiunile contraventionale ce se pot aplica sunt: avertismentul si amenda, ca
sanctiuni principale, precum si sanctiunile complementare.
2. Sanctiunile complementare constau în:
- confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii;
- suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a
unei activităti, emisă de autoritatea publică locală;
- închiderea unitătii;
- blocarea contului bancar;
- suspendarea activitătii agentului economic;
- retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activităti,temporare sau
definitive;
- desfiintarea lucrărilor si aducerea terenului în starea initială;
3. Sanctiunile se stabilesc proportional cu gradul de pericol social al faptei săvârsite.
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4. Pentru una si acceasi contraventie se aplică o sanctiune contraventională principală si
una sau mai multe sanctiuni complementare.
5. Procesul verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu : data şi
locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul
constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi
locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei
şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la
aprecierea gravitaţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului
normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; posibilitatea achitării în termen
de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta hotărâre; termenul de
exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea;
6. În cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români
cu domiciliul în străinătate în procesul-verbal vor fi cuprinse următoarele date de identificare a
acestora: numele, prenumele, seria si numărul paşaportului, ori ale altui document de trecere a
frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent;
7.In cazul in care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde si numele,
prenumele si domiciliul părinţilor sau ale reprezentanţilor ori ocrotitorilor legali ai acestuia;
8.In situaţia in care contravenientul este persoana juridica in procesul-verbal se vor face
menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de; înmatriculare in registrul comerţului si codul
fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezintă.
9. In momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aducă la
cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la conţinutul actului de
constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica "Alte menţiuni",
sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal;
10.Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagina de către agentul constatator si de
contravenient.
11. In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze,
agentul constatator va face menţiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate
de cel puţin un martor. In acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele de identitate al
martorului si semnătura acestuia.
12. Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.
13.In lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la
incheierea procesului-verbal in acest mod.
14.Procesul-verbal se va inmana sau, după caz, se va comunica in copie,
contravenientului
15. Comunicarea se face de către agentul constatator in termen de cel mult o luna de la
data aplicării acesteia.
16. In situaţia in care contravenientul a fost sancţionat cu amenda, precum si daca a fost
obligat la despăgubiri, o data cu procesul-verbal acestuia i se va comunica si instiintarea de
plata. In instiintarea de plata se va face menţiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii
si, după caz, a despăgubirii, intermen de 15 zile de la comunicare, in caz contrar urmând sa se
procedeze la executarea silita.
17. In cazul in care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuza sa semneze
procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum si a instiintarii de plata se face de către agentul
constatator in termen de cel mult o luna de la data incheierii
18. Comunicarea procesului-verbal si a instiintarii de plata se face prin poştă cu aviz de
primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului.
19. Operaţiunea de afişare se consemnează intr-un proces-verbal semnat de cel puţin
un martor.
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20.Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data
incheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre,
agentul constatator facand menţiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
21.Plata amenzii se face la Primăria oraşului Aleşd-Serviciul Taxe şi Impozite, iar o copie
de pe chitanţa se preda de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta
instituţiei din care acesta face parte.
22.În cazul in care contravenientul a achitat jumătate din minimul amenzii prevăzute de
prezenta hotărâre pentru fapta săvârşită orice urmărire incetează.
23. In cazul în care contravenientul nu respectă obligatia de a înlatura situatia creată prin
săvârsirea contraventiei, organul constatator poate aplica, în mod repetat, după fiecare somatie
la care contravenientul nu se conformează, o nouă amendă pentru contraventia săvârsită.
24.La agentii economici si institutii sanctiunea se aplică, după caz, conducătorului
acesteia, patronului, persoanei care a avut sarcina de a urmări îndeplinirea obligatiilor
respective.
25. Agentul constatator stabileste amenda în procesul-verbal de constatare a
contraventiei; în afara sanctiunilor prevăzute, agentul constatator va stabili în cuprinsul aceluiasi
procesverbal, când va fi cazul, valoarea pagubei produse prin contraventie, în conditiile legii.
După caz, agentii constatatori vor fotografia sau filma faptele care constituie contraventie,
precizând în mod expres data si ora săvârsirii faptei.
26. Impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului
organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate,
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1000 lei.
27. Pentru degradarile aduse domeniului public sau privat al oraşului Aleşd, pe langă
sanctiune contraventionala, conform prezentei hotarari, se vor achita si despagubiri conform,
raportului de evaluare care se va întocmi.
28. Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plângere, în
termen de 15 zile de la data comunicării acesteia, care se depune la sediul instituţiei din care
face parte agentul constatator.
Constatarea contravenţiilor săvârşite la prezenta hotărâre se face de către următoarele
persoane denumite generic agenţi constatatori:
a.persoanele împuternicite de către primar din cadrul compartimentului de urbanism şi
amenajarea teritoriului;
b. reprezentanţii Poliţiei oraşului Aleşd;
Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MADAR DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
LAURAN NICOLETA

11

