România
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Orașul Vlăhița
Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa

Hotărârea nr. 65/2019
pentru aprobarea Regulamentului privind gospodărirea oraşului Vlăhiţa
Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 52/329/S/2019 al Primarului Oraşului Vlăhiţa,
Raportul de specialitate nr. 52/330/S/2019 al Compartimentului de urbanism, amenajarea
teritoriului, protecția mediului, administrarea domeniului public și privat din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa, Raportul de avizare nr. ......./........................ al Comisiei
de specialitate juridică, de disciplină și protecția drepturilor omului al Consiliului Local al Oraşului
Vlăhiţa, Raportul de avizare nr. ....../...... al Comisiei de specialitate pentru activități economice,
buget-finanțe al Consiliului Local al Orașului Vlăhița, Raportul de avizare nr. ......../....... al Comisiei
de specialitate pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului al Consiliului Local al
Orașului Vlăhița,
În baza prevederilor OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 195/2005 privind
protectia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 211/2011 privind regimul
deşeurilor, Legii nr. 114/1996 privind legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Legii 205/2004 privind protecția animalelor, modificată şi completată prin Legea nr.
9/2008, Legea nr. 107/1996 privind legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare, Legea
61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi
liniştei publice, republicată, Ordin Nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate
publică privind mediul de viaţă al populaţiei,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7), art. 139 alin. (1), respectiv art. 196
alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Hotărăşte:
Art. 1.– Se aprobă Regulamentul privind gospodărirea oraşului Vlăhiţa, conform anexei nr.
1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.– La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local
al Oraşului Vlăhiţa nr. 40/2002 privind aprobarea Regulamentului de salubritate, care stabileşte
obligaţiile şi responsabilitățile ce revin instituţiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane
juridice, asociaţiilor de locatari, respectiv sancţionarea contravenţiilor.
Art. 3. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Oraşului Vlăhiţa.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Primarului Oraşului
Vlăhiţa şi Instituţiei Prefectului Harghita, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege.
Vlăhiţa, la 29.08.2019
Iniţiat de:
Primarul Orașului Vlăhița,
MOLNÁR Tibor

Avizat pentru legalitate
Secretar
ÜLKEI Jolán Erika
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr.65/2019

REGULAMENT
privind gospodărirea oraşului Vlăhiţa
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art.1. Prezentul regulament stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin Consiliului Local
Vlăhiţa, instituţiilor publice, agenţilor economici, organizaţiilor neguvernamentale şi cetăţenilor
oraşului pentru buna gospodărire a localităţii, menţinerea liniştii publice, păstrarea curăţeniei,
respectarea normelor de igienă precum şi înfrumuseţarea oraşului, stabilind un cadru juridic unitar
pentru constatarea şi sancţionarea faptelor, care constituie contravenţii in gospodărirea oraşului
Vlăhiţa, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor
urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002, luând in considerare
şi următoarele acte legislative:
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,cu
modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
- Legea nr. 114/1996 privind legea locuinţei, republicată,cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 205/2004 privind protecția animalelor, modificată şi completată prin Legea nr. 9/2008.
- Legea nr.107/1996 privind legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a
ordinii şi liniştei publice, republicată.
- Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.
- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de
viaţă al populaţiei.
Art.2. Activităţile edilitar-gospodăreşti reprezintă ansamblul acţiunilor de utilitate publică şi interes
local, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale a
oraşului Vlăhiţa, asigurând participarea cetăţenilor, a instituţiilor publice, agenţilor economici,
organizațiilor neguvernamentale la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a curăţeniei în
oraşul Vlăhiţa şi la efectuarea la timp a activităţilor gospodăreşti.
CAPITOLUL II
Obligaţiile şi răspunderile Consiliului Local şi a Primarului oraşului Vlăhiţa
Art.3. Consiliul Local precum şi primarul şi persoanele desemnate de primar răspund de
organizarea, conducerea, îndrumarea, coordonarea şi controlul întregii activităţi de gospodărire şi
înfrumuseţare a localităţii, de păstrarea ordinii şi curăţeniei în oraşul Vlăhiţa, vor adopta şi vor
dispune măsurile ce se impun pentru asigurarea participării cetăţenilor, a instituţiilor publice,

agenţilor economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi
păstrare a curăţeniei în interiorul oraşului şi în afara acestuia, la efectuarea la timp a activităţilor
gospodăreşti.
Art.4. Are obligaţia să asigure măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice cu sprijinul şi
sub supravegherea organelor de specialitate a statului, conform legislației in vigoare:
a.) organizarea periodică a acţiunilor de salubrizare şi igienizare a localităţii: primăvara şi toamna.
b.) respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în piaţa agroalimentară a oraşului.
c.) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în sala de sport, stadion şi celelalte
unităţi de cultură şi sport aflate în proprietatea sau administrarea Consiliului Local.
Art.5. Având în vedere normele de protecţia mediului autoritatea administraţiei publice locale
trebuie să asigure un mediu de viaţă sănătos cu următoarele obligaţii:
a.) să îmbunătăţească microclimatul oraşului, să înfrumuseţeze şi să protejeze peisajul, să menţină
curăţenia stradală;
b.) repararea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, podețelor, curăţarea şi amenajarea
şanţurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea unor drumuri noi;
c.) să informeze publicul asupra riscurilor generate de funcţionarea sau existenţa obiectivelor cu risc
pentru sănătatea populaţiei şi mediu;
d.) să respecte regimul de protecţie specială a localităţilor, a zonelor de interes turistic şi de
agrement, a ariilor protejate şi a monumentelor naturii. Sunt interzise amplasarea de obiective şi
desfăşurarea unor activităţi cu efecte dăunătoare în perimetrul şi în zonele de protecţie a acestora;
e.) prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin depozitarea
necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;
f.) amenajarea, potrivit planului urbanistic general şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor,
grădinilor publice, a terenurilor de sport şi de joacă pentru copii, a aliniamentelor de arbori şi a
perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi
recreativă, în conformitate cu planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului;
g.) să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
h.) curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor
insalubre; şi prevenirea poluării apelor.
i.) repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei;
j.) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;
k.) să adopte măsuri obligatorii, pentru persoanele fizice şi juridice, cu privire la întreţinerea şi
înfrumuseţarea, după caz, a clădirilor, curţilor şi împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi
dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi;
l.) să respecte prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului privind căile şi
mijloacele de transport, a reţelelor de canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri
menajere, stradale şi a altor obiective şi activităţi, fără a prejudicia ambientul, spaţiile de odihnă,
tratament şi recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei;
Art.6. Are obligaţia să respecte prevederile legale privind realizarea unor sisteme de colectare,
depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor şi gunoaielor:
a.) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare şi transport a deşeurilor şi gunoaielor
sau realizarea acestor activităţi pe bază de contract cu unităţi specializate;
b.) elaborare strategii si programe proprii pentru gestionarea deșeurilor;
c.) asigurarea spatiilor necesare pentru colectarea separata a deșeurilor, dotarea acestora cu
containere specifice fiecărui tip de deșeu, precum si funcționalitatea acestora;
d.) îndepărtarea zăpezii şi gheţii de pe străzi, trotuare, alei, parcări, scări, pieţe şi de pe celelalte
locuri publice, asigurând dispersarea acestora cu nisip sau pământ;
Art.7. Păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii al monumentelor de pe
teritoriul oraşului.
Art.8. Respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism
aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor.
Art.9. Întreținerea în bună stare a construcţiilor existente şi clădirilor aparţinătoare, repararea şi
zugrăvirea periodică a faţadelor şi menţinerea curăţeniei în jurul lor, finalizarea construcţiilor
începute.

CAPITOLUL III
Obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, agenţilor economici, organizatiilor
neguvernamentale şi ale celorlalte persoane juridice
Art.10. Instituţiile publice, agenţii economici cu profil de activitate comercial şi prestatoare de
servicii, indiferent de forma de organizare si organizațiile neguvernamentale sunt obligaţi să ia
măsuri pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi curăţenie a clădirilor aflate în proprietatea sau in
folosinţa lor, anexelor acestora, curţilor, împrejmuirilor, căilor de acces, precum şi a străzilor,
drumurilor şi zonelor verzi aferente imobilelor şi să respecte măsurile stabilite de consiliul local
pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localitate.
În acest scop le revin următoarele obligaţii:
a) proprietarii de imobile (terenuri, clădiri, spaţii) sunt obligaţi să le împrejmuiască corespunzător,
respectând prevederile Legii nr. 50/1991 si ale HG nr.525/1996 si sa asigure o permanenta stare de
curăţenie a acestora.
b) să întreţină ordinea, curăţenia şi igiena imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, pe care au în
proprietate sau în folosinţă, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări
specifice conform proiectelor şi planurilor urbanistice aprobate a oraşului Vlăhiţa.
c) să întreţină în stare corespunzătoare curţile şi împrejmuirile imobilelor, a anexelor acestora, a
incintelor, precum şi oricăror alte spaţii utilizate de acestea: izvoare minerale, bazine, parcări,
grădini publice; unde este cazul să asigure curăţenia permanentă a şanţurilor, podeţelor, digurilor şi
a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre din zona adiacentă imobilelor pe care
le deţin sau le administrează.
d) sa asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea
firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea şi zugrăvirea periodică a acestora.
e) pot să-şi amplaseze firme luminoase care, în prealabil, vor fi autorizate şi pentru care se vor
achita taxe de publicitate.
f) este permis afişarea anunţurilor/reclamelor numai în locurile special amenajate; după expirare are
obligaţia de a îndepărta şi curăţa locul.
g) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte
terenuri pe care le dețin, precum şi pe căile de acces.
h) să încheie contracte cu societăţile comerciale cu profil de salubritate, acestora din urmă
revenindu-le obligaţia de a respecta prevederile contractuale încheiate cu beneficiarii. Depozitarea
gunoaielor menajere se va face numai în euro-pubele sau în locuri special amenajate şi proiectate în
acest scop. Ridicarea a altor reziduuri şi deşeuri (nemenajere) se poate face pe baza de comandă la
societatea comercială cu profil de salubritate, achitându-se contravaloarea acesteia, depozitarea
făcându-se la locurile stabilite de societăţile de profil.
i) Persoanele juridice au obligaţia de a-şi arunca resturile menajere doar în euro-pubele aferente
spaţiului comercial în care îşi desfăşoară activitatea. Este interzis să depoziteze deşeurile menajere,
organice, etc. lângă containerele sau euro-pubele.
j) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor aferente proprietăţilor, a porţiunilor dintre trotuare
şi carosabil, locurile de parcare pe care le folosesc; să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele
din dreptul imobilelor, incintelor în care îşi desfăşoară activitatea.
k) agenţii economici care execută sau întreţin reţele de instalaţii subterane vor fixa şi vor menţine la
cota stratului de uzură piesele vizibile ca: trape, capace la cămine de vizitare, răsuflători de gaze şi
altele, se va menţine în bună stare stratul de uzură pe traseul acestor instalaţii.
l) curăţirea mijloacelor de transport, maşini agricole (anvelopele, părţile murdare) la intrarea
acestora pe drumurile publice.
Art.11. Unităţile sau firmele particulare care execută lucrări de construcţii, de reparaţii şi demolări
de clădiri, de instalaţii tehnico-edilitare, de reparaţii sau întreţinere a acestora au următoarele
obligaţii:
a) să împrejmuiască şantierele de construcţii pentru executarea altor lucrări şi să ia măsuri de
întreţinere corespunzătoare.
b) să depoziteze ordonat toate materialele aprovizionate inclusiv cele rezultate din demolare sau
săpături, în interiorul incintelor aprobate şi să încheie contracte cu un agent economic specializat în
colectarea, transportul şi depozitarea reziduurilor.

c) să instaleze la loc vizibil, până la închiderea şantierului, un panou pe care să fie inscripționate:
denumirea lucrării şi termenul de finalizare; proiectantul, beneficiarul şi executantul; numele
responsabilului de şantier; numărul autorizaţiei de construire. De asemenea sunt obligaţi să asigure
semnalizarea optică corespunzătoare a lucrărilor;
d) să menţină ordinea şi curăţenia pe căile publice din jurul şantierului, inclusiv a părţilor din calea
publică cuprinse în mecanizarea şantierului.
e) să repare îmbrăcămintea rutieră în condiţiile tehnice prevăzute în normativele în vigoare,
asigurând, permanent, condiţii pentru buna circulaţie a vehiculelor şi pietonilor. Depozitarea
deşeurilor rezultate din lucrări se face fără afectarea zonelor verzi sau drumurilor pietonale.
f) 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 eliberate de Primarul
oraşului Vlăhiţa.
Art.12. Toţi deţinătorii de utilităţi publice: apă-canal, reţele electrice, gaze naturale, de telefonie,
cablu optic, sunt obligaţi să menţină existenţa acestora în stare normală de funcţionare şi să execute
de îndată în cel mult 48 de ore următoarele lucrări:
a) remedierea avariilor sau deranjamentelor la rețele electrice, conducte de gaze si alimentare cu apă
potabilă, canalizare, rețele de telefonie, de televiziune, cablu optic, fără a afecta spaţiile ce aparţin
domeniului public unde sunt amplasate ori siguranţa circulaţiei pietonale sau a vehiculelor.
b) desfundarea canalelor pluviale şi a canalelor pentru apă menajeră în vederea evitării sau
înlăturării inundaţiilor ori formării apelor stagnate
c) repararea şi restabilirea în stare iniţială a părţii carosabile, a străzilor unde se execută lucrările de
remediere.
CAPITOLUL IV
Obligaţiile cetăţenilor
Art.13. Locuitorii oraşului Vlăhiţa, proprietari, administratori sau chiriaşi au obligaţia să asigure
întreţinerea şi curăţenia locuinţelor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor
gospodăreşti, curţilor, împrejmuirilor, căilor de acces şi să păstreze ordinea şi curăţenia pe străzi,
trotuare, zone verzi, alei, parcuri şi grădini.
În acest scop le revin următoarele obligaţii:
a) proprietarii de imobile (terenuri, clădiri, spaţii) sunt obligaţi să le împrejmuiască corespunzător,
respectând prevederile Legii nr. 50/1991 si ale HG nr.525/1996 şi sa asigure o permanenta stare de
curăţenie a acestora.
b) curăţarea, repararea sau refacerea gardurilor şi a faţadelor clădirilor, tencuirea şi zugrăvirea
periodică a acestora, respectând prevederile din legislaţia de urbanism.
c) finalizarea construcţiilor începute pe baza autorităţilor eliberate de primărie, în condiţiile şi în
termenele stabilite de acestea.
d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor.
e) să asigure şi să menţină curăţenia trotuarelor aferente proprietăţilor, a porţiunilor dintre trotuare
şi carosabil, locurilor de parcare pe care le folosesc; să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele
din dreptul imobilelor, curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor podeţelor, digurilor şi a
malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre din zona adiacentă imobilelor aferente
proprietăţii;
f) să păstreze curăţenia şi ordinea pe arterele de circulaţie, străzi, în parcuri, locuri de joacă pentru
copii, locuri de agrement, în pieţe, târguri, oboare şi în alte locuri publice.
g) afişarea anunţurilor/reclamelor numai în locurile special amenajate; după expirare are obligaţia
de a îndepărta şi curăţa locul.
h) să păstreze în bună stare şi să nu degradeze băncile, coşurile de hârtii, mobilierul din locurile de
joacă pentru copii, indicatoarele, panourile de afişaj şi alte asemenea dotări şi mobilier urban
amplasate pe străzi, în parcuri şi în alte locuri publice.
i) au obligaţia să încheie contract pentru transportul deşeurilor menajere cu societatea de salubrizare
abilitată, precum şi altor tipuri de deşeuri;
j) persoanele fizice au obligaţia de a-şi arunca resturile menajere doar în euro-pubelele aferente
blocului, casei în care locuiesc.

k) proprietarii imobilelor sunt obligaţi să ia măsuri pentru scurgerea apelor pluviale, prin montarea,
repararea şi curăţarea periodică a jgheaburilor şi burlanelor.
l) proprietarii intravilanelor cu sau fără construcţii, personal ori prin administratorii încredinţaţi de
ei sunt obligaţi de a le împrejmui cu gard şi a aplica la loc vizibil tăbliţe cu numărul de intravilan; să
păstreze ordinea, să fie cosit, curăţat terenul şi împrejurimile ce le aparţin.
m) curăţirea mijloacelor de transport, maşini agricole (anvelopele, părţile murdare) la intrarea
acestora pe drumurile publice.
n) colectarea crengile verzi de mesteacăn aşezate în locuri publice, în termen de 2 zile după
evenimentul de nuntă.
o) este permis afişarea anunţurilor/reclamelor numai în locurile special amenajate; după expirare are
obligaţia de a îndepărta şi curăţa locul.
CAPITOLUL V
Obligaţiile Asociaţiilor de proprietari
Art.14. Asociaţiilor de proprietari au următoarele obligaţii:
a) asigurarea curăţeniei suprafeţelor pe care le deţin sau administrează, întreţinerii spaţiilor verzi şi
plantaţiilor existente, iarna să cureţe zăpada şi gheaţa de pe trotuare, să asigure circulaţia pietonilor.
b) să efectueze prin unităţile de specialitate lucrările de deratizare şi dezinsecţie în termen de 5 zile
de la constatarea apariţiei rozătoarelor sau insectelor în locuinţele colective (subsolurile)
aparţinătoare asociaţiei lor.
c) să se contracteze cu o unitate specializată ridicarea şi transportul gunoiului menajer rezultat din
gospodăriile locuinţelor colective aparţinătoare asociaţiei lor.
d) să respecte locurile desemnate de primăria Oraşului Vlăhiţa pentru recipienţii de colectare a
deşeurilor şi să asigure curăţenia în jurul lor.
e) să respecte prevederile statutului şi al regulamentului de condominiu al asociaţiei proprietari.
e) să respecte prevederile art.15.

CAPITOLUL VI
Alte dispoziţii comune
Art.15. Având în vedere normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică a oraşului Vlăhiţa,
se interzice:
a) începerea oricărei activităţi economice de către persoane fizice şi juridice fără amenajarea în
prealabil al unui loc special pentru depozitarea deşeurilor, aceasta atrăgând după sine suspendarea
autorizaţiei de funcţionare.
b) aruncarea, depozitarea sau arderea pe străzi, parcuri, terenuri virane, în alte locuri publice a
gunoaielor menajere sau a altor reziduuri şi gunoaie de orice fel ca: resturi materiale, alimente,
hîrtii, ţigări, gunoi de grajd, cadavre animale, materiale de construcţie şi moloz din demolări,
obiecte uzate etc.
c) spălarea maşinilor, utilajelor, căruţelor, covoarelor, etc. în apa râului;
d) degradarea, distrugerea sau murdărirea monumentelor, imobilelor, gardurilor, mobilierului urban,
toaletei publice, locurilor de joacă pentru copii, izvoarele amenajate;
e) lipirea, scrierea sau expunerea de afişe sau anunţuri în alte locuri decât pe panourile speciale de
afişaj;
f) efectuarea construcţiilor abuzive (fără autorizaţie de construire) cum ar fi: balcoanele de la
parterul blocurilor de locuit, garaje, împrejmuiri, beciuri, montarea ilegală a panourilor publicitare,
reclame, firme luminoase, extinderea ilegală a spaţiilor comerciale pe domeniul public sau privat al
oraşului.
g) consumul băuturilor alcoolice, practicarea jocurilor de noroc, vagabondajul şi tulburarea liniştii
publice prin orice mijloace sonore, în imediata vecinătate a locuinţelor sau în locuri neautorizate;
h) tulburarea liniştii locatarilor între 13.00 – 14.00 şi 22.00 – 8.00 prin orice mijloace sonore,
organizarea de petreceri cu caracter privat în locuri publice neautorizate;

i) distrugerea de zone verzi amenajat cu gazon, arbuşti, arbori, flori anuale, bienale, perene;
j) tăierea sau scoaterea, fără drept, din rădăcini a arborilor, puieţilor;
k) schimbarea destinaţiei zonelor verzi, a spaţiilor de joacă pentru copii, fără autorizaţie;
l) fixarea pe arbori de pe străzi a anunţurilor de orice fel, a reclamelor firmelor sau plăcutelor
indicatoare;
m) parcarea maşinilor, utilajelor şi instalarea corturilor în zone verzi şi parcuri pe terenuri publice,
ori ocuparea în mod abuziv, cu orice scop, a domeniului public ;
n) deteriorarea, dislocarea sau distrugerea marcajelor şi a panourilor de informare-avertizare;
o) trecerea peste ronduri de flori, peluze, gazon, in afara aleilor amenajate in acest scop;
p) distrugerea, fără deţinerea avizelor necesare, a spaţiilor verzi în vederea amenajării de locuri de
parcare.
r) executarea lucrărilor de săpături pentru branşamente de apă-canalizare, gaze, electricitate fără
avizele necesare.
s) contaminarea străzilor, trotuarelor, parcurilor, locurilor publice, cu dejecţii animaliere (câini,
ovine, bovine, cabaline).
ş) ruperea sau degradarea indicatoarelor de circulaţie, a tăbliţelor indicatoare de străzi, marcajelor şi
indicatoarelor turistice, parapeţilor, precum şi a altor dotări aferente acestora.
t) racordarea apelor pluviale în sistemul de canalizare.
u) a evacua apa uzată în pârâu, şanţuri, rigole.
CAPITOLUL VII
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor. Căile de atac.
Art.16. Constituie contravenţie următoarele fapte, iar persoanele fizice şi juridice care le-au încălcat
se sancţionează cu amendă contravenţională, după cum urmează:
a) persoanele juridice pentru încălcarea prevederilor următoarelor articole: art.10 lit.”a”, lit.”b”,
lit.”c”, lit.”d”, lit.”e”, lit.”f”, lit.”g”, lit.”i”, lit.”j”, lit.”k”, lit. „l”; art.12. lit.”a”, lit.„b”, lit.”c” se
sancţionează cu amendă de la 250 lei la 500 lei;
b) persoanele juridice pentru încălcarea prevederilor următoarelor articole: art.10 lit.”h”; art.11.
lit.”a”, lit.”b”, lit.”c”, lit.”d”, lit.”e”, lit.”f”se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 700 lei;
c) persoanele fizice pentru încălcarea prevederilor art.13. lit.”a”, lit.”b”, lit.”c”, lit.”d”, lit.”e”,
lit.”f”, lit.”g”, lit.”h”, lit.”i”, lit.”j”, lit.”k”, lit. „o”; art.15. lit.”b”, lit.”c”, lit.”d”, lit.”e”, lit.”g”,
lit.”h”, lit.”i”, lit.”j”, lit.”k”, lit.”l”, lit.”m”, lit.”n”, lit.”o”, lit.”p” se sancţionează cu amendă de la
50 lei la 150 lei;
d) persoanele fizice pentru încălcarea prevederilor art.13. lit.”a”,lit.”l”; lit. „m”, lit. „n”art.15 lit.”a”,
lit.”f”, lit.”m” lit.”n”, lit. „r”, lit."s", lit."ş",lit „t”, lit. „u” se sancţionează cu amendă de la 150 lei
la 300 lei;
e) persoanele juridice pentru încălcarea prevederilor art.15 lit.”a”, lit.”b”, lit.”c”, lit.”d”, lit.”e”,
lit.”f”, lit.”g”, lit.”h”, lit.”i”, lit.”j”, lit.”k”, lit.”l”, lit.”m”, lit.”n”, lit.”o”, lit.”p”, lit."r”, lit."s",
lit."ş", lit „t”, lit. „u” se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 500 lei.
f) membrii asociaţiilor de proprietari pentru încălcarea prevederilor art.14 lit. „a”, lit. „b”, lit. „c”,
lit. „d”, lit. „e”, cu excepţia celor prevăzute de Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, se sancţionează cu amendă
de la 50 lei la 150 lei.
Contravenţiile constatate la sesizarea oricărei persoane interesate sau din oficiu, precum şi aplicarea
sancţiunilor corespunzătoare se fac de către primari sau de împuterniciţii acestora, precum și de
organele competente abilitate de prevederile legale în vigoare, în special de Ordonanța Guvernului
nr. 2/2001.
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, conform dispozițiilor
OG nr.2/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Formular model Proces-Verbal de
constatare a contraventiei

Anexa nr. 1 la Regulament

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
ORAŞUL VLĂHIŢA
PRIMĂRIA VLĂHIŢA
CODUL DE INREGISTRARE FISCALĂ: 4245224
PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENTIEI
NR. _____________
Încheiat astăzi _____ luna _____ anul________ ora_____ în localitatea _________________
judeţul /sectorul _____________ Agentul constatator ____________________________________,
în calitate de _____________________________ din ___________________________ am
constatat că:
1. Persoana fizică_________________________________________ fiul lui____________şi al
____________, născut la____________________ în__________________,judeţul____________,
cu domiciliul în ________________ str. ________________ .nr. ______ ,bloc ________, apt.___,
judeţul _______, posesor act de identitate seria _______, nr.__________________,eliberat de
Poliţia___________________,CNP__________________________, ocupaţia________________,
loc de muncă ______________________________________
2. Persoana juridică: denumirea _________________________________________________ sediul
__________________________________________________________, număr de înmatriculare la
Registrul Comerţului ____________________________________, cod fiscal _________________,
reprezentată prin dl/dna _____________________ fiul lui _______________ si al _____________,
născut la data de ___________ în ____________________, domiciliat în _________________, str.
_________________, nr. ____, bloc ______, ap. ____, Judeţul ____________, legitimat(ă) cu
__________ seria_______nr._______________ cod numeric personal _______________________,
în calitate de __________________ : a săvârşit în ziua de _____, luna _____________, anul _____,
ora _____, locul ___________________________ următoarea contravenţie:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ faptă prevăzută de art. ___________ alin. _________ din _____________
______________________________ şi se sancţionează cu amendă de la _____________________
lei, la _________________________ lei.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ .

Agent constatator

Am primit copia procesului verbal
Contravenient …………………

Martor

………………………………..

România
Județul Harghita
Orașul Vlăhița
Primarul Oraşului Vlăhiţa

Nr. 52/329/S/2019
Referat de aprobare
cu privire la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulament privind gospodărirea oraşului
Vlăhiţa

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind
Codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, prin prezenta iniţiem Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulament
privind gospodărirea oraşului Vlăhiţa, bazându-se pe următoarele
Motive:
Potrivit prevederilor legale asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul
localităţilor, buna gospodărire a acestora 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, aşa cum prevăd dispoziţiile OG nr.21/2002,
privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale.
În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, consiliile locale trebuie să adopte şi să dispună măsurile
ce se impun pentru asigurarea participării cetăţenilor, a instituţiilor publice şi agenţilor economici,
cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a curăţeniei în
interiorul localităţilor şi în afara acestora, la efectuarea la timp a activităţilor gospodăreşti.
Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi agenţii economici au obligaţia să efectueze lucrări
de întreţinere şi curăţenie a clădirilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor acestora, a
incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea.
Cetăţenii au obligaţia să asigure îngrijirea locuinţelor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor,
a anexelor gospodăreşti, curţilor, împrejmuirilor şi să păstreze ordinea şi curăţenia pe străzi,
drumuri, în pieţe, parcuri şi grădini, în celelalte locuri publice, precum şi în mijloacele de transport
în comun.
Nerespectarea obligaţiilor cuprinse în Regulament de către instituţiile publice, agenţii
economici, alte persoane juridice, persoane fizice, precum şi de către cetăţeni, pe teritoriul Oraşului
Vlăhiţa, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, conform prevederilor OG nr.2/2001,
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002.
În acest sens, propunem Consiliului local aprobarea Regulamentului privind gospodărirea
oraşului Vlăhiţa, conform Anexei nr.1, care se constituie parte integrantă din hotărâre.
Vlăhiţa, la 16.07.2019
Primarul Oraşului Vlăhiţa,
MOLNÁR Tibor

România
Județul Harghita
Orașul Vlăhița
Primarul Oraşului Vlăhiţa

Compartimentul de urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului, administrarea domeniului public şi privat

Nr. 52/330/S/2019

Raport de specialitate
cu privire la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulament privind gospodărirea oraşului
Vlăhiţa
În temeiul prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, primind spre analiză
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulament privind gospodărirea oraşului Vlăhiţa, facem
următoarele observaţii:
Analizând Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulament privind gospodărirea
oraşului Vlăhiţa, iniţiat de Primarul Oraşului Vlăhiţa în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1)
din Ordonanță de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, observăm, că obiectul acestuia
se referă la aprobarea prezentului Proiect de Hotărâre.
Având în vedere asigurarea şi păstrarea curăţenie şi ordinii pe teritoriul oraşului Vlăhiţa,
bună gospodărire a acestuia şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a
autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici, a altor
persoane juridice, precum şi a cetăţenilor.
Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi agenţii economici au obligaţia să efectueze
lucrările de întreţinere şi curăţenie a clădirilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor
acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea.
Cetăţenii au obligaţia să asigure îngrijirea locuinţelor aflate în proprietatea sau în folosinţa
lor, a anexelor gospodăreşti, curţilor, împrejmuirilor şi să păstreze ordinea şi curăţenia pe străzi,
drumuri, în pieţe, parcuri şi grădini în celelalte locuri publice.
Se poate aprecia ca adoptarea unui nou regulament privind stabilirea unor măsuri pentru
gospodărirea oraşului Vlăhiţa este necesara, creând astfel un cadru juridic unitar pentru constatarea
şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii la gospodărirea oraşului Vlăhiţa.
De asemenea, o bună colaborare a celor implicaţi în constatarea şi sancţionarea
contravenţiilor stabilite prin acest regulament, precum şi în hotărârile consiliului local ar asigura un
climat adecvat desfăşurării activităţilor pe domenii de activitate, astfel reducând indicele
contravenţional la nivelul oraşului.
În acest sens se impune adoptarea prezentului Regulament privind gospodărirea oraşului
Vlăhiţa.
Prevederile Regulamentului și a anexelor aferente vor produce efecte începând cu data
aprobării prezentului Proiect de Hotărâre.
În concluzie, ţinând cont de competenţa materială şi teritorială a Consiliului Local al
Oraşului Vlăhiţa, propunem admiterea proiectului în forma iniţiată.
Vlăhiţa, la 16.07.2019
Arhitect Şef,
SIMÓ Árpád

