ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL:
HOTĂRÂREA
Nr. 55 /2016
privind aprobarea Regulamentului propriu privind stabilirea unor măsuri
pentru gospodărirea localităţii , precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinara la data de
08.09.2016,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicată,
Luând în considerare expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat prin care se
propune aprobarea regulamentului propriu privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii
, precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii , precum şi raportul de specialitate întocmit
în acest sens ,
Luând act de prevederile art. 24 al Ordonanţei Guvernului nr. 21 / 2002 privind
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 515 / 2002 , Ordonanţa
Guvernului nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată , Legea nr.
61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi
liniştii publice ,
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative din
Comuna Orlat ,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 , ale art. 39 alin. 1 , ale art. 115 alin. 1 lit. b
din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală , republicată ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 :
Se aproba Regulamentul propriu privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea
localităţii , precum şi constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii , prevăzut în anexa
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotarâre şi se anexează la aceasta .
Art.2( 1 ) :
Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Sibiu în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei
Orlat.
(2):
Se încredinţează primarul Comunei Orlat cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor
prezentei hotărâri .
Adoptată la Orlat , data : 8 septembrie 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONSILIER:
ALBU NICOLAE

CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR COMUNA ORLAT ,
VULEA MONICA - ELENA
TOTAL CONSILIERI
13
PREZENŢI
12
PENTRU
12
ÎMPOTRIVĂ
0
ABŢINERI
0
7EX: 1EX DOSAR ŞEDINŢĂ
1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL
1 EX SECRETAR
1 EX IMPOZITE ŞI TAXE
1 EX POST POLIŢIE ORLAT

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.55 / 2016
REGULAMENTUL PROPRIU PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI PENTRU
GOSPODĂRIREA LOCALITĂŢII , PRECUM ŞI PENTRU CONSTATAREA ŞI
SANCŢIONAREA FAPTELOR CE CONSTITUIE CONTRAVENŢII
NORMELE ŞI REGIMUL CONTRAVENŢIILOR PRIVIND GOSPODĂRIREA,PĂSTRAREA
ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE, COMERŢ ŞI TRANSPORT ÎN COMUNA ORLAT
CAPITOLUL I
Norme privind buna gospodărire, întreţinere şi curăţenie, păstrarea
ordinii şi liniştii publice
ART.1. Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să ia măsuri pentru asigurarea curăţeniei şi
îmbunătăţirea aspectului edilitar al clădirilor, curţilor, împrejmuirilor, căilor de acces, precum şi a
străzilor, drumurilor şi zonelor verzi înconjurătoare. În acest scop le revin următoarele obligaţii:
- înfiinţarea , amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi publice stradale prin nivelarea şi îmbunătăţirea
solului din aliniamentele stradale (înlocuire cu sol fertile unde este cazul);
- însămânţare sau supraînsămânţare (după caz) cu iarbă tip gazon rezistentă la poluare cu CO2, SO2,
NO2, metale grele;
-selectarea şi plantarea de arbori ornamentali rezistenţi la poluare din speciile aflate în stocul RPL
Ocolul Silvic Cindrel RA Cristian sau achiziţionate, ex. Thuia Orientalis (Tuia) etc. sub îndrumarea
strictă a specialiştilor de la ocolul silvic local.
a.
să întreţină în stare corespunzătoare clădirile, tonetele, chioşcurile unde îşi desfăşoară activitatea
cu titlu de folosinţă sau proprietate, întreţinerea firmelor, faţadelor;
b.
să asigure o permanentă stare de curăţenie în incintă, pe terenurile pe care le deţin, precum şi pe
căile de acces;
c.
să asigure împrejmuirea corespunzătoare a imobilelor;
d. să asigure condiţii de igienă prin operaţii de curăţire, dezinsecţie şi deratizare a imobilelor;
e.
să asigure curăţenia în jurul incintelor, a străzilor, trotuarelor, podeţelor, rigolelor şi şanţurilor
din jurul incintelor, precum şi întreţinerea spaţiilor verzi şi plantaţiilor existente pe aceste artere, iarna
să cureţe zăpada şi gheaţa din faţa locuinţelor sau a spaţiilor unde îşi desfăşoară activitatea, fiind
interzisă depozitarea zăpezii pe partea carosabilă, să asigure circulaţia normală a pietonilor;
f.
să păstreze curăţenia şi ordinea la locurile stabilite pentru depozitarea reziduurilor (gunoaielor)
menajere, stradale şi materialelor refolosibile;

g.
agenţii economici şi instituţiile care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Orlat sunt obligaţi
să-şi amplaseze la fiecare intrare din stradă un coş de dimensiuni reduse pentru ambalaje şi ţigări;
h.
agenţii economici şi instituţiile sunt obligaţi să încheie contracte cu o unitate specializată pentru
transportul gunoiului şi deşeurilor la locul de depozitare aprobat;
i.
agenţii economici şi instituţiile au obligaţia să-şi procure recipienţii standard de colectare a
gunoiului.
j.
agenţii economici şi instituţiile nou înfiinţate (sau care îşi modifică tehnologiile), în urma
activităţii cărora rezultă deşeuri ce pot provoca un grad ridicat de poluare, sunt obligaţi să obţină avizul
de la Inspectoratul pentru protecţie a Mediului, privind locul de depozitare al acestor deşeuri;
k.
se interzice persoanelor fizice, agenţilor economici şi instituţiilor distrugerea prin ardere sau
îngropare a deşeurilor fără avizele Inspectoratului pentru Protecţia Mediului, Direcţiei de Sănătate
Publică a judeţului Sibiu şi al Primăriei comunei Orlat ;
l.
agenţilor economici şi instituţiilor care timp de maximum 60 de zile de la facturare nu achită
contravaloarea serviciilor efectuate de către unităţile specializate în preluarea, neutralizarea şi după
caz, transportul deşeurilor, li se sistează serviciile şi li se retrage autorizaţia de funcţionare;
m.
modificarea denumirii şi a sediului agentului economic, precum şi a contului bancar se va
comunica în scris, în termen de 30 zile, societăţii comerciale care efectuează colectarea gunoiului cu
care are încheiat contract.
ART.2. Colectarea gunoiului menajer de la populaţie, pe raza comunei Orlat , se va face
conform unor grafice întocmite de comun acord între primărie şi societatea care colectează deşeurile
menajere .
a. proprietarii de locuinţe au obligaţia să se declare la societatea care colecteaza deşeurile .
b.
lucrătorii unităţilor specializate pentru colectarea gunoiului menajer vor ridica pubelele sau
containerele de la locul stabilit, dar nu mai departe de 10 m, le vor manipula cu grijă pentru a nu le
degrada, păstrând curăţenia străzii, iar după golire le vor pune la locul lor, curăţind amplasamentul,
depozitarea pe străzi fiind interzisă.
c.
persoanele fizice şi persoanele juridice sunt obligate să încheie contracte de salubrizare menajeră
, având obligaţia de a achita la timp contravaloarea prestaţiilor de care au beneficiat. Unităţilor de
salubrizare le revine obligaţia de a respecta prevederile contractului încheiat cu beneficiarii şi graficul
de ridicare aprobat. Depozitarea gunoaielor menajere se va face numai în recipienţi (pubele,
containere, etc.) sau în locuri special amenajate în acest scop;
d.
toţi cetăţenii care beneficiază de servicii de salubritate sunt obligaţi a deţine în proprietate
recipienţi de colectare a reziduurilor menajere standardizate ;
ART.3. Persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate să execute lucrări de construcţii,
reparaţii şi demolări la clădiri, instalaţii tehnico-edilitare sau întreţinere a acestora au următoarele
obligaţii:
a.
să împrejmuiască incintele de construcţii, şantierul lucrărilor în execuţie şi să ia măsuri de
întreţinere corespunzătoare a împrejmuirilor în conformitate cu proiectul de organizare de şantier
autorizat;
b.
să depoziteze ordonat toate materialele aprovizionate inclusiv cele rezultate din demolare sau
săpături, în interiorul incintelor aprobate;
c.
să evacueze de îndată din zonele în lucru pământul, molozul şi alte reziduuri, să le transporte
numai pe traseele şi la locurile stabilite în acest scop, de către Primăria Orlat ;
d.
să asigure curăţirea (inclusiv a roţilor), încărcarea şi etanşarea vehiculelor la ieşirea din zona
construibilă, din staţiile de betoane sau alte asemenea locuri pentru a nu murdări străzile şi drumurile
publice prin împrăştierea încărcăturii;

e.
să nu depoziteze pământ, moloz, betoane şi resturi de materiale pe raza comunei Orlat fără
aprobare;
f.
să amenajeze drum de acces în interiorul şantierului şi până în stradă, înainte de începerea
construcţiei pentru a se evita murdărirea străzilor;
g.
să evite producerea şi răspândirea prafului, prin stropirea cu apă a părţilor din clădirea în curs de
demolare şi a molozului încărcat în vehicule;
h.
să instaleze la loc vizibil, până la închiderea şantierului, un panou pe care să fie inscripţionate:
denumirea lucrării şi termenul de finalizare; proiectantul, beneficiarul şi executantul, cu precizarea
sediului şi numărului de telefon al fiecăruia; numele responsabilului de şantier; numărul autorizaţiei de
construire. De asemenea sunt obligaţi să asigure semnalizarea optică corespunzătoare a lucrărilor.
ART.4. Societăţile comerciale care au în administrare reţele subterane (gaze naturale, telefonie,
apă canal) sunt obligate să asigure repararea părţii carosabile şi a trotuarelor degradate ca urmare a
intervenţiilor efectuate precum şi refacerea zonelor verzi degradate conform dispoziţiei primarului.
ART.5. Agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii, indiferent
de forma de organizare şi personalul angajat sunt obligaţi:
a.
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;
b.
să întreţină în stare de curăţenie grupurile sociale, utilajele, mobilierul comercial şi reclamele
publicitare;
c.
să participe la colectarea, îndepărtarea şi depozitarea reziduurilor numai în locurile special
amenajate în acest scop;
d.
să asigure personalului angajat o ţinută vestimentară adecvată specificului de activitate, în
perfectă stare de curăţenie;
e.
să respecte normele de igienă şi sănătate publică şi să ia măsuri în permanenţă pentru realizarea
măsurilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare;
f.
să respecte orarul de funcţionare aprobat prin autorizaţia de funcţionare.
ART.6. Instituţiile, societăţile comerciale şi toţi cetăţenii au următoarele obligaţii cu privire la
întreţinerea şi păstrarea curăţeniei clădirilor, locuinţelor, anexelor gospodăreşti, incintelor,
împrejmuirilor acestora, arterelor de circulaţie, a locurilor publice şi menţinerea esteticii comunei:
a.
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, societăţile comerciale, unităţile de cooperaţie, instituţiile care deţin spaţii de
locuit sunt obligate să procedeze similar persoanelor fizice;
b.
să nu deterioreze şi să nu murdărească porţile, gardurile, jgheaburile, burlanele şi faţadele
clădirilor; să nu monteze garduri din sârmă ghimpată sau improvizaţii de garduri din diferite materiale;
c.
să aplice pe fiecare imobil, în loc vizibil, tăbliţe tipizate cu numărul de casă;
d.
să nu depoziteze mobilier, lăzi sau alte obiecte în jurul clădirilor de locuit sau în faţa imobilului ;
e.
să întreţină în stare corespunzătoare împrejmuirile imobilelor şi, acolo unde este cazul, să
asigure curăţirea şi întreţinerea permanentă a şanţurilor şi podeţelor în zona acestora;
f.
să desfiinţeze împrejmuirile improvizate de pe străzi şi să refacă spaţiile verzi aparţinătoare
domeniului public;
g.
să păstreze curăţenia şi ordinea pe străzi, în parcuri, locuri de joacă pentru copii, locuri de
agrement, cămin cultural şi în alte locuri publice; de asemenea să nu ardă resturile vegetale şi menajere
în curţi, pe străzi şi în containere;

h.
să păstreze în stare bună de folosinţă şi să nu degradeze băncile, coşurile pentru hârtii,
indicatoarele, panourile de afişaj, cabinele telefonice şi alte asemenea dotări şi mobilier rural amplasate
pe străzi, în parcuri şi în alte locuri publice;
i.
să cureţe de zăpadă şi gheaţă imediat după depunere trotuarele şi rigolele din faţa imobilelor pe
care le deţin sau le administrează;
După curăţire, în cazul formării poleiului, trotuarele vor fi presărate cu materiale antiderapante.
Nu se admite aruncarea zăpezii din curţi pe străzi.
ART.7. În scopul menţinerii curăţeniei, asigurării fluenţei circulaţiei, al creşterii nivelului
estetic şi de confort rural al comunei, se interzice:
a.
aruncarea sau depozitarea pe străzi, în parcuri, pe terenurile virane, malurile râurilor şi a
pâraielor, sau în oricare alte locuri publice neautorizate a gunoaielor menajere, a altor reziduuri şi
gunoaie de orice fel;
b.
deversarea apelor uzate din imobile (locuinţe sau cu altă destinaţie) pe străzi, precum şi aruncarea
gunoiului măturat din faţa locuinţelor sau al spaţiilor unde îşi desfăşoară activitatea, în rigole sau pe
carosabil;
c.
depozitarea pe străzi, trotuare, parcuri, grădini publice, terenuri virane şi pieţe a materialelor de
orice fel, ca: utilaje, caroserii, remorci, rulote, automobile uzate, mărfuri, ambalaje, tonete, mese,
grătare, chioşcuri, materiale publicitare, materiale de construcţii şi altele, fără aprobarea Primăriei
comunei Orlat şi fără plata taxelor stabilite conform legii;
Cei care depozitează bunuri pe domeniul public al comunei fără aprobarea Primăriei vor fi
înştiinţaţi despre faptul că ocupă abuziv domeniul public , iar în termen de 15 zile de la înştiinţare sunt
obligaţi să ridice bunurile depozitate de pe domeniul public . .
d. degradarea sau murdărirea monumentelor şi mobilierului rural de pe raza comunei Orlat ;
e.
accesul, staţionarea şi circulaţia autovehiculelor pe trotuare şi zone verzi este interzis.
În perioada de iarnă parcarea autovehiculelor se va face astfel încât să nu fie stânjenită
funcţionarea utilajelor de curăţenie şi deszăpezire a străzilor.
f.
repararea autovehiculelor în spaţiile aparţinând domeniului public;
g.
lipirea, scrierea sau expunerea de afişe sau anunţuri în alte locuri decât pe panourile speciale de
afişaj;
h.
menţinerea unor firme sau reclame deteriorate, inestetice, incomplete sau depăşite pe faţadele
sau acoperişurile imobilelor, în vitrinele magazinelor sau amplasate pe străzi;
i.
aruncarea în locurile publice a alimentelor, hârtiilor, ţigărilor, ambalajelor, etc.;
ART.8. Pentru păstrarea ordinii şi liniştii publice în comuna Orlat se interzice:
a. desfacerea , comercializarea şi consumul de băuturi alcoolice pe străzi, în parcuri sau în alte locuri
neautorizate se pedepseşte cu amendă de la 100-500 lei . În cazul repetarii contraventiilor de catre
persoanele juridice se dispune masura suspendarii activitatii localului public pe o perioada cuprinsa
intre 10 şi 30 de zile .
b.
producerea de zgomote de orice fel, de natură să deranjeze vecinii, în intervalul de timp cuprins
între orele 22:00-8:00 , respectiv orele 13:00 - 14:00 , se pedepseşte cu amendă de la 500 - 1500 lei .
c.
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 sau a instituţiilor publice, se pedepseşte cu amendă de la 200 - 1000 lei persoane
fizice ;

d.
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; se pedepseste cu amendă de la 100 - 500 lei .
e. refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de
identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de
urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, se
pedepseşte cu amendă de la 100 - 500 persoane fizice ;
f. - 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 se pedepseşte cu amendă de la 100 la 500
lei;
g .- aruncarea asupra unei persoane sau mai multe persoane, asupra unei construcţii sau asupra unui
mijloc de transport , cu obiecte de orice fel, cu substanţe inflamabile, iritant lacrimogene, casante sau
care murdăresc, dacă nu s-au produs vătămări ale integrităţii sau sănătăţii, ori pagube materiale se
pedepseşte cu amendă de la 100 la 500 lei,
h. - 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 se pedepseşte cu amendă de la 200 la
1000 lei,
i. - pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile autorităţilor publice centrale şi
locale, instituţiilor publice, instituţiilor de învăţământ şi refuzul acestora de a le părăsi la cererea se
pedepseşte cu amendă de la 500 la 1500 lei,
j. -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 se pedepseşte cu
amendă de la 100 la 500 lei,
k. - nerespectarea măsurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna desfăşurare a manifestărilor
cultural sportive se pedepseşte cu amendă de la 500 la 1500 lei,
l .- 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 se pedepseşte cu
amendă de la 200 la 1000 lei,
m .- lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane
sau bunuri se pedepseşte cu amendă de la 100 la 500 lei,
n - provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice se pedepseşte cu
amendă de la 200 la 1000 lei,
o - tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect
ori prin strigăte sau larmă se pedepseşte cu amendă de la 200 la 1000 lei,
p - îndemnul sub orice formă al minorilor la săvârşirea de contravenţii se pedepseşte cu amendă de la
500 la 1500 lei,
C A P I T O L U L II
Norme specifice privind protecţia, conservarea şi dezvoltarea parcurilor, plantaţiilor, zonelor verzi,
bazelor şi obiectivelor sportive, spaţiile şi locurile de joacă pentru copii şi resurselor naturale de
importanţă locală
ART.9. În vederea conservării şi dezvoltării parcurilor, zonelor florale, spaţiilor verzi din
perimetrul comunei Orlat şi de proprietăţile private se interzice:

a.
distrugerea prin orice mijloace sau degradarea arborilor, puieţilor, lăstarilor, precum şi
degradarea mobilierului rural aferent;
b.
circulaţia cu biciclete, motociclete sau alte vehicule în parcuri;
c.
furajarea şi păşunatul în parcuri şi pe străzi;
d.
lăsarea liberă a animalelor şi păsărilor pe străzi ;
e.
înscrierea oricăror însemne pe băncile şi obiectele depuse în locurile publice, precum şi montarea
acestora de către persoane neautorizate;
C A P I T O L U L III
Întreţinerea şi asigurarea viabilităţii drumurilor publice
ART.10. Agenţii economici care execută lucrări edilitare sunt obligaţi să repare îmbrăcămintea
rutieră în condiţiile tehnice prevăzute în normativele în vigoare, asigurând, permanent, condiţii pentru
buna circulaţie a vehiculelor şi pietonilor.
ART.11. Agenţii economici care au în exploatare staţii de alimentare cu carburanţi şi lubrefianţi
amplasate pe domeniul public sunt obligaţi să întreţină şi să repare pavajele şi spaţiile verzi aferente
staţiilor.
ART.12. Toate lucrările edilitare, inclusiv organizările de şantier ale căror trasee se înscriu pe
domeniul public (străzi, spaţii verzi, parcuri, pieţe) se execută pe baza autorizaţiei prevăzute de lege cu
avizele administratorilor reţelelor tehnico - edilitare.
ART.13. Constituie încălcări ale normelor legale şi se sancţionează conform prevederilor
prezentei hotărâri următoarele fapte:
a.
nerespectarea avizelor de principiu emise de serviciile publice ale Consiliului Local al comunei
Orlat , de către proiectanţi, privind traseul lucrărilor subterane la sol şi aeriene în zona străzilor,
pieţelor şi spaţiilor verzi;
b.
nerespectarea condiţiilor cuprinse în avizul de execuţie a lucrărilor, precum şi a cotelor din
documentaţie în zona străzilor, pieţelor şi spaţiilor verzi;
c.
neanunţarea la serviciile publice ale Consiliului Local al comunei Orlat a intervenţiilor în urma
avariilor sau deranjamentelor apărute în reţelele de gospodărire subterană;
d.
nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a punctelor de lucru ce afectează trotuarele
şi partea carosabilă a străzilor;
e.
diminuarea părţii carosabile a străzilor prin executarea de rampe de acces în zona rigolei sau prin
practicarea comerţului stradal;
f.
distrugerea prin circulaţia cu mijloace de transport şi utilaje neadecvate, sub orice formă, a
îmbrăcăminţii părţii carosabile a străzilor, precum şi a marcajelor rutiere;
g.
parcarea utilajelor, remorcilor, camioanelor cu greutatea maximă autorizată mai mare de 3,5
tone, mijloacelor de transport şi utilajelor agricole, autobuzelor, pe domeniul public al comunei şi
împiedicarea vizibilităţii semnelor de circulaţie;
h.
amplasarea sau depozitarea fără avizul Primăriei comunei Orlat de construcţii provizorii sau
definitive (chioşcuri, tonete, mese de expunere şi vânzare, bunuri diverse) pe trotuare, străzi, în
parcuri, zone verzi şi pieţe publice, respectiv pe domeniul public şi privat al comunei Orlat ;
i.
montarea de indicatoare de circulaţie pe străzile comunei, fără aprobarea Consiliului Local ;
j.
distrugerea, ridicarea, mutarea şi degradarea indicatoarelor de circulaţie, şi marcajelor pe
reţeaua stradală ;

k. executarea de marcaje de către alte persoane decât cele autorizate, pe străzi, trotuare şi în parcări,
precum şi murdărirea stratului de uzură prin pierderi sau scurgeri de lubrefianţi sau carburant din
autovehicule;
l.
executarea de săpături pe străzi, în pieţe sau parcuri, fără avizul Primăriei comunei Orlat ori în
alte condiţii decât cele prevăzute în avizul acordat pentru lucrare;
Pentru faptele prevăzute în prezentul articol, după caz, pe lângă amenda contraventională se vor
percepe şi despăgubiri civile astfel :
Nr. crt.

Denumirea obiectului sau lucrării

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Distrugerea unui mp de stradă asfaltată
Distrugerea unui mp de trotuar
Distrugerea unui mp de stradă pavată
Distrugerea unui mp de trotuar pavat
Distrugerea unui coş de gunoi
Distrugerea unei bănci
Distrugerea unui mp zonă verde
Distrugerea unui mp de gard viu
Distrugerea unui trandafir
Distrugerea unui puiet foioase

Valoarea
- în lei 100
80
80
80
100
600
50
50
25
100

C A P I T O L U L IV

Sancţiuni contravenţionale
ART.14. Neîndeplinirea obligaţiilor sau săvârşirea faptelor stabilite în prezenta hotărâre, dacă nu au
fost comise în astfel de condiţii, încât potrivit legii penale să fie considerate infracţiuni, constituie
contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

art. 1 a
art. 1 b
Art.1 c
art.1 d
Art.1 e
Art.1 f
Art.1 g
art.1 h
Art.1 i
Art.1 j
art.1 k
Art.1 l
art.1 m
Art.2 a

LA CAPITOLUL I
Persoane fizice
100
100
100
100
100
100
200
100

Persoane juridice
250
200
200
250
250
300
300
300
300
400
500
500
400
-

Art.2 c
art.2 d
Art.2 e
Art.3 a
art.3 b
art.3 c
art.3 d
art.3 e
art.3 f
art.3 g
art.3 h
art.4
art.5 a
art.5 b
art.5 c
art.5 d
art.5 e
art.5 f
art.6 a
art.6 b
art.6 c
art.6 d
art.6 e
art.6 f
art.6 g
art.6 h
art.6 i
art.7 a
art.7 b
art.7 c
art.7 d
art.7 e
art.7 f
art.7 g
art.7 h
art.7 i

150
150
150
200
200
200
200
250
100
200
250
200
200
100
100
200
250
200
200
200
200
250
300
200
250
250
200
200
200

300
300
300
500
500
500
500
500
300
500
400
1000 – 1500
1000
1000
1000
150
150
150
400
400
150
400
400
500
400
400
400
400
500
500
400
400
400
400
400
400

LA CAPITOLUL II

art.9 a
art.9 b
art.9 c
art.9 d
art.9 e

Persoane fizice
150
200
200
100
200

LA CAPITOLUL III

Persoane juridice
300
300
300
200
400

art.10
art.11
art.12
art.13 a
art.13 b
art.13 c
art.13 d
art.13 e
art.13 f
art.13 g
art.13 h
art.13 i
art.13 j
art.13 k
art.13 l

Persoane fizice
500
200
100
200
250
200
200
200
200
200
250

Persoane juridice
1000-1500
1000-1500
1000
1000
1000
300
200
400
500
400
400
400
400
400
400

CAPITOLUL V
Constatarea contravenţiilor
ART. 15. (1) Contravenţiile la prezenta hotărâre se constată prin procese-verbale care stabilesc
şi sancţionează contravenţiile.
(2) Dacă prin săvârşirea contravenţiei au fost pricinuite pagube, prin procesul- verbal de
constatare a contravenţiei se vor stabili şi despăgubirile, pe baza tarifelor de determinare a acestora,
cuprinse în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 16. Constatarea contravenţiilor săvârşite la prezenta hotărâre se face de către următoarele
persoane denumite generic agenţi constatatori:
a.
primarul comunei Orlat
b.
viceprimarul comunei Orlat
c.
persoanele împuternicite de către Primarul comunei Orlat
d.
Poliţia comunei Orlat
ART. 17. (1) Procesul verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data
şi locul unde este încheiat; 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 gravităţii faptei
şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilesc 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.
(2) În cazul contravenienţilor cetăţeni străini sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate în
procesul-verbal vor fi cuprinse următoarele date de identificare: numele, prenumele, seria şi numărul
paşaportului, statul emitent şi data eliberării documentului, precum şi seria şi numărul tichetului de
înscriere a contravenţiilor.
(3) În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde şi numele,
prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale reprezentanţilor ori ocrotitorilor legali ai acestuia.

(4) În situaţia în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face
menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul
fiscal ale acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă.
(5) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la
cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare.
Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica Alte menţiuni, sub sancţiunea
nulităţii procesului-verbal.
ART. 18. (1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de
contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze,
agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel
puţin un martor. În acest caz procesul . verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al
martorului şi semnătura acestuia.
(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.
(3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea
procesului-verbal în acest mod.
C A P I T O L U L VI
Aplicarea sancţiunilor contravenţionale
ART. 19. (1) Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie,
contravenientului.
(2) Comunicarea se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data
aplicării acesteia.
(3) În situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu amendă, precum şi dacă a fost obligat
la despăgubiri, o dată cu procesul-verbal acestuia i se va comunica şi înştiinţarea de plată. În
înştiinţarea de plată se va face menţiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii şi, după caz, a
despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la
executarea silită.
ART. 20. În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze
procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de către agentul
constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii.
ART. 21. Comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţarea de plată se face prin poştă, cu aviz de
primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se
consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.
ART. 22. (1) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre, agentul
constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul - verbal.
(2) Plata amenzii se face la Primăria comunei Orlat iar o copie de pe chitanţă se predă de către
contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă organului din care acesta face parte, în
termenul prevăzut la alin. (1).
(3) În cazul în care contravenientul a achitat jumătate din minimul amenzii prevăzute de
prezenta hotărâre pentru fapta săvârşită orice urmărire încetează.
(4) În cazul în care contravenienţii sunt sancţionaţi de 3 ori se va retrage autorizaţia de
funcţionare, reautorizarea făcându-se în condiţiile legii.

C A P I T O L U L VIII
Căile de atac
ART. 23. Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se
poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.
ART. 24. (1) Plângerea însoţită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei se
depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat să o primească şi să
înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens.
(2) Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată Judecătoriei .
(3) Plângerea suspendă executarea.
C A P I T O L U L IX
Dispoziţii finale
ART. 25. Dispoziţiile prezentei hotărâri se corelează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi cu alte reglementări ce vor fi emise
ulterior, excepţie făcând cele de la art. 8 lit. a-p conf. Legii nr. 61/1991, modificată.

Adoptată la Orlat , data : 8 septembrie 2016
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