
                                              
 
 
 
 

R O M Â N I A  
      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 

                                            Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815 
                                           Email : primarialacusteni@yahoo.com 
                                                                                                                   

HOTĂRÂREA  Nr.  17/2017 
                        Privitor la: stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul 
edilitar gospodăresc,  curăţeniei şi protecţiei mediului în comuna Lăcusteni 
 
            Consiliul Local Lăcusteni, întrunit în şedinţă ordinară din data de 23.03.2017, la care participă 
un nr. de 9 din 9 consilieri locali în funcţie. 
           Văzând că  d-nul. consilier DASCĂLU ŞTEFAN a fost ales preşedinte de şedinţă pentru lunile 
ianuarie, februarie şi martie 2017. 
  
             AVÂND în vedere: 
             Expunerea de motive nr. 762/23.02.2017, prezentata de d-nul Bocşaru Cosmin, primar al comunei 
Lăcusteni şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 

        Raportul de specialitate nr. 761/23.02.2017, al secretarului comunei Lăcusteni, prin care propune 
stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul edilitar gospodăresc, în comuna 
Lăcusteni;      
            Avizul comisiilor de specialitate care propune admiterea proiectului de hotărâre şi raportul NR. 
1099/22.03.2017, de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de secretarul localităţii; 
             Văzând că s-au respectat prevederile art. 7 alin 2) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa 
decizională în administraţia locală, 807/24.02.2017 
             În conformitate cu prevederile art. 3, 4 din Ordonanţa Guvernului României nr. 21/2002 privind 
normele de gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ale  
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2005, privind protecţia mediului, şi ale art. 2 alin 
(2) din  Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
completările ulterioare,  coroborate cu prevederile  art. 36 alin. (2), lit. c), d), şi alin.  (6) lit. a) punct 9) şi 
art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata cu modificările si 
completările ulterioare; 
             În temeiul art. 115, lit. b) din Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata 
cu modificările si completările ulterioare, cu 9 voturi „pentru”, adoptă următoarea: 
 

   H O T Ă R Â R E: 
             Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie 
contravenţii în domeniul edilitar gospodăresc, curăţeniei şi protecţiei mediului, în comuna Lăcusteni, 
conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri; 
 Art. 2.  Primarul comunei, va lua măsuri pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, 
prin compartimentul de specialitate; 
           Art. 3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Vâlcea, pentru controlul 
legalităţii, primarului comunei Lăcusteni şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi 
pe site-ul propriu, prin grija secretarului comunei. 
                                     
               LĂCUSTENI, 23.03.2017 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ:                    

DASCĂLU ŞTEFAN                        SECRETAR,   
                                           BRĂNESCU ADRIAN                      

                                      



CONSILIUL LOCAL LĂCUSTENI                         Anexa la  hcl nr. 17/23.03.2017 
JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 
 
 

                                       REGULMENT 
 

PRIVIND STABILIREA ŞI SANCŢIONAREA FAPTELOR CARE 
CONSTITUIE CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL EDILITAR GOSPODĂRESC,  

ÎN COMUNA LĂCUSTENI. 
 
 
 

CAPITOLUL  I  
       Dispoziţii generale 
 
          Potrivit prevederilor O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi 
rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002, buna gospodărire a localităţilor şi respectarea 
regulilor de igienă, constituie o obligaţie fundamentală a administraţiei publice locale, a 
instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice precum şi a cetăţenilor. 
          Consiliul local, precum şi primarul răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea, 
coordonarea şi controlul întregii activităţi de gospodărire şi înfrumuseţare a comunei, de  
păstrarea ordinii şi curăţeniei în comună. În îndeplinirea atribuţiilor se le revin potrivit O.G. 
nr. 21/2002, Cosiliul Local Lăcusteni, precum şi primarul vor dispune măsurile ce se impun 
pentru asigurarea participării cetăţenilor, a instituţiilor publice şi a 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 obligaţie să efectueze 
lucrări de întreţinere şi curăţenie a clădirilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, anexelor 
gospodăreşti, curţilor, împrejurimilor, precum şi a oricăror spaţii utilizate de către aceştia. 
          Cetăţenii au obligaţie să asigure îngrijirea locuinţelor aflate în proprietate sau folosinţa 
acestora, a anexelor gospodăreşti, curţilor, împrejurimilor şi să păstreze curăţenia pe străzi, 
drumuri, şi în celelalte locuri publice. 
          Prezenta hotărâre stabileşte obligaţii în domeniul edilitar gospodăresc, curăţeniei şi 
igienei publice în comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea, pentru agenţii economici, instituţii 
publice, alte persoane juridice, precum şi persoane fizice     
 
 

CAPITOLUL  II 
                               Obligaţiile Consiliului Local al comunei Lăcusteni 
                                         

       Art. 1.  În acest context, Consiliul Local şi Primăria comunei Lăcusteni, au obligaţia să asigure: 

a)    măsuri necesare pentru protecţia sănatăţii publice cu sprijinul şi sub supravegherea 

organelor de specialitate ale statului; 

b)     măsuri pentru conservarea şi protecţia mediului; 

c)     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; 

         d)     realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a 

deşeurilor şi gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare; 
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e)    respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor  de amenajarea teritoriului şi 

urbanism aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor; 

f)    curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a 

gheţii de pe străzi şi trotuare, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, 

sortarea şi valorificarea resurselor material refolosibile; 

g)    repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor, podurilor, podeţelor, curăţarea şi 

amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente; 

h)    măturatul, spălatul căilor  publice, întreţinerea spaţiilor verzi şi a parcurilor; 

i)     finalizarea construcţiilor începute; 

j)     întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea 

periodică a acestora; 

k)    organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igenizarea localităţii; 

l)     întreţinerea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, executarea lucrărilor de 

protecţie şi întreţinere a albiilor, executarea altor lucrări de protecţie contra inundaţiilor, 

asigurarea scurgerii apelor, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor; 

m)    repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei; 

n)     canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale; 

o)    buna organizare şi desfăşurare a transportului în comun, păstrarea curăţeniei şi 

aspectul corespunzător al autovehiculelor, întărirea ordinii şi disciplinei; 

p)    respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în pieţele agroalimentare, în târguri 

şi oboare; 

r)    amenajarea potrivit planului urbanistic general şi întreţinerea spaţiilor verzi, a 

parcurilor, a terenurilor de sport şi de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice şi de 

agreement; 

s)    păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, 

teatre, săli de sport, stadioane şi în celelalte unităţi de cultură şi de sport; 

ş)   dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea localităţilor; 

t)     protecţia mediului: 
-        curăţire şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea 

terenurilor insalubre şi prevenirea poluării; 
-        să aplice prevederile din planul de urbanism şi amenajarea teritoriului cu respectara 

principiilor privind protecţia mediului; 

-       urmărirea şi respectarea legislaţiei de protecţia mediului de către operatorii 

economici care prestează serviciu public de gospodărire comunală; 

-  aprobarea programelor şi proiectelor de dezvoltare a infrastructurii localităţilor cu 

respectarea prevederilor privind protecţia mediului; 

- promovarea unei atitudini corespunzătoare a comunităţii locale în legătuă cu 

importanţa protecţiei mediului; 

- asigurarea prin serviciile publice şi operatorii economici respoinsabili, a măsurilor de 

salubrizare a localităţilor, de iniţiere şi gospodărire a spaţiilor verzi aflate pe spaţiul public; 

-  conservarea şi protejarea spaţiilor verzi rurale.    
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                                               CAPITOLUL  III 

Obligaţiile instituţiilor publice, ale agenţilor economici  
                                       şi ale celorlalte persoane juridice 
 

    Art. 2.  Instituţiilor economice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le 

revin următoarele obligaţii: 

a)     să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, 

prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice; 

b)    să asigure  repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, 

întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv 

spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora; 

c)     să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi 

pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces; 

d)    să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute, sub orice formă, prin activităţi 

de curăţare, dezinsecţie şi deratizare; 

e)    să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi 

materialele refolosibile; 

f)     să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a 

drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe 

trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit 

normelor stabilite de consiliile locale; 

g)     să respecte măsurile stabilite de Consiliul Local Lăcusteni pentru asigurarea 

igienei publice şi curăţeniei în localităţi; 

h)   să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea pe drumurile 

publice; 

i) să evite folosirea domeniului public pentru staţionarea mijloacelor de transport, 

remorcilor, utilaje, etc, care efectuează traficul rutier şi stradal; 

j)  să  întreţină permanent curăţenia şanţurilor de scurgere a apei pluviale şi a podeţelor 

din faţa clădirilor, respectiv a terenurilor pe care le deţin sau le administrează; 

k) se interzice folosirea şanţurilor de scurgere din faţa clădirilor pentru evacuarea 

apelor fecale-menajere; 

l)  se interzice depozitarea în şanţurile de scurgere, pe malurile acestora, pe podeţe şi 

tuburile de beton aferente, a materialelor de construcţii sau a deşeurilor de orice fel; 

m) se interzice depozitarea pământului rezultat din curăţirea şanţului pe marginea 

carosabilă a străzii. 

 

CAPITOLUL  IV 
                                                   Obligaţiile cetăţenilor 
 

           Art. 3.    In aplicarea prevederilor prezentului regulament, cetăţenilor le revin 

următoarele obligaţii: 

a)          întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a 

anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejurimilor acestora; 
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b)          curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii şi 

zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale; 

c)          finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în 

condiţiile şi în termenele stabilite de acestea; 

d)          repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor; 

e)          menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe 

porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; 

                  f)         îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care 

locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri; 

g)          păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, 

locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri publice; 

h)          respectarea măsurilor stabilite de Consiliul Local al Municipiului Lăpcusteni 

pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localităţi; 

i)          depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special 

amenajate de autorităţile administraţiei publice locale; 

j)          curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice; 

k)        păstrarea şi folosirea corespunzătoare a pieselor de joacă pentru copii sau alte 

asemenea dotări amplasate pe domeniul public; 
            l)     să întreţină permanent curăţenia şanţurilor de scurgere a apei pluviale şi a podeţelor 
din faţa clădirilor, respectiv a terenurilor pe care le deţin sau le administrează; 
            m) se interzice utilizarea şanţurilor de scurgere din faţa clădirilor, precum şi din 
aproprierea unor surse de apă pentru evacuarea apelor fecale-menajere şi a dejecţiilor animale;          

n)    se interzice depozitarea în şanţurile de scurgere, pe malurile acestora, pe podeţe şi 

tuburile de beton aferente, a materialelor de construcţii sau a deşeurilor de orice fel; 

o)  se interzice depozitarea pământului rezultat din curăţirea şanţului pe marginea 

carosabilă a străzii. 
              

CAPITOLUL  V 
Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice 

 privind protecţia mediului 
 
          Art. 4.   În aplicarea legislaţie privind protecţia mediului, persoanelor fizice şi juridice 
le revin următoarele obligaţii: 
           a)  depozitarea deşeurilor de orice fel numai pe amplasamentele autorizate în acest sens; 

 b)  să nu ardă miriştile, stuful sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţilor 
competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă; 

 c) luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor deţinute cu orice titlu, neocupate 
productiv sau funcţional, în special a celor aflate de-a lungul căilor de comunicaţie rutieră; 

d)  efectuarea remedierilor zonelor în care solul şi subsolul au fost afectate; 
e) anunţarea autorităţilor de spre situaţii accidentale care pun în pericol mediul şi să 

acţioneze pentru refacerea sa; 
f)   gestionarea deşeurilor în condiţii de  protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului; 
g) să nu folosească îngrăşeminte chimice şi substanţe de protecţia plantelor pe 

suprafeţele unde sunt instituite măsuri speciale de protecţie; 
h)  folosirea în timpul înfloririi plantelor a căror polenizare se face prin insecte, numai 

acele tratamente cu produse pentru protecţia plantelor care sunt selective faţă de insectele 
polenizatoare; 
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i)  să stocheze temporar ingrăşemintele chimice şi produsele pentru protecţia plantelor 
numai ambalate şi în locuri bine aerisite; 

 j) să nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale, care pot produce impurificarea 
apelor de suprafaţă; 

k) să nu deverseze în apele de suprafaţă şi subterane, ape uzate, fecalo-menajere, 
substanţe periculoase; 

l)  să nu arunce şi să nu depoziteze p maluri, în albiile râurilor, pâraielor, şi în luciurile 
de apă, deşeuri de orice fel; 
        m)  să reducă şi să elimine emisiile nocive în atmosferă; 
         n)  să nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitări necontrolate de deşeuri 
de orice fel; 
         o) să nu aprindă şi să nu folosească focuri deschise, decât în vtre special amenajate şi 
semnalizate. 
 
 

   CAPITOLUL  VI 
   Sancţiuni 
 
       Contravenţii privind nerespectarea de către instituţiile publice, agenţii economici, 
alte persoane juridice, precum şi cetăţeni, normelor cu privire la întreţinerea şi 
păstrarea curăţeniei clădirilor, locuinţelor, anexelor gospodăreşti, incintelor, 
împrejurimilor acestora, precum şi a domeniului public. 
  

           Art. 5.  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 200 lei 

următoarele fapte: 

a)       neîntreţinerea curăţeniei în curţi şi în grădini, precum şi pe alte terenuri pe care le 

deţin, împiedicând prin aceasta convieţuirea în condiţii civilizate a colocatarilor şi vecinilor; 

b)       arderea de resturi vegetale şi menajere sau de altă natură, în curţi, pe străzi, pe 

terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât şi pe terenuri proprietate privată; 

c)        necurăţirea zăpezii şi gheţii de pe trotuarele şi rigolele din faţa imobilelor pe care le 

deţin sau administrează;  

d)  depozitarea pământului rezultat din curăţarea şanţului pe marginea carosabilă a străzii 

şi neaducerea la starea iniţială a căilor publice de acces;   

e)   neântreţinerea permanentă a curăţeniei şanţurilor de scurgere a apei pluviale şi a 

podeţelor din faţa clădirilor, respectiv a terenurilor pe care le deţin sau le administrează; 

f)  utilizarea şanţurilor de scurgere din faţa clădirilor, precum şi din aproprierea unor surse 

de apă pentru evacuarea apelor fecale-menajere şi a dejecţiilor animale;   

g)   depozitarea în şanţurile de scurgere, pe malurile acestora, pe podeţe şi tuburile de 

beton aferente, a materialelor de construcţii sau a deşeurilor de orice fel.       

Art. 6.  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei 

următoarele fapte: 

a)       aruncarea sau depozitarea pe domeniul public precum şi în alte locuri publice a 

reziduurilor menajere şi vegetale, a molozului şi a altor reziduuri, a bunurilor materiale de orice 

fel, ca: utilaje, ambalaje, tonete, chioşcuri, mese, construcţii metalice, materiale de construcţii 

de orice fel, caroserii de autovehicule, autovehicule de orice fel: degradate, avariate, 

dezmembrate parţial sau total, cu sau fără numere de înmatriculare.    
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b)       expunerea prin lipire a afişelor sau anunţurilor publicitare în alte locuri decât 

panourile de afişaj, precum şi scrierea pe clădiri sau monumente de cuvinte obscene, lozinci de 

orice fel sau desenarea de însemne de orice natură; 

c)       distrugerea sau deteriorarea prin lovire sau incendiere a europubelelor, coşurilor de 

hârtii stradale, băncilor, indicatoarelor de circulaţie, panourilor de afişaj, staţiilor de călători, şi 

alte asemenea dotări amplasate pe domeniul public. 

       Persoana contavenientă va fi obligată la repararea integrală a prejudiciului cauzat. 

a)       distrugerea sau deteriorarea prin lovire, incendiere a pieselor de joacă pentru copii 

sau alte asemenea dotări amplasate pe domeniul public. 

 
Contravenţii privind nerespectarea de către agenţii economici, instituţii, şi persoane 

fizice a normelor privind buna gospodărire şi menţinere a esteticii comunei. 
 

Art. 7.   Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei 

următoarele fapte: 

         a)       neamplasarea de către agenţii economici la fiecare intrare din stradă la punctele de 

lucru sau sediul unde îşi desfăşoară activitatea, de coşuri selective de gunoi. 

Procurarea acestora se va face în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

b) necurăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea pe drumurile publice; 

          c)   folosirea domeniului public pentru staţionarea sau parcarea de mijloace de transport, remorci, 

utilaje, depozitare de materiale, etc, care afectează traficul rutier, stradal sau pietonal; 

d)  utilizarea şanţurilor de scurgere din faţa clădirilor, precum şi din aproprierea unor 

surse de apă pentru evacuarea apelor fecale-menajere şi a dejecţiilor animale;   

e)   depozitarea în şanţurile de scurgere, pe malurile acestora, pe podeţe şi tuburile de 

beton aferente, a materialelor de construcţii sau a deşeurilor de orice fel;       

f)  depozitarea pământului rezultat din curăţarea şanţului pe marginea carosabilă a străzii 

şi neaducerea la starea iniţială a căilor publice de acces;   

 
Contravenţii privind nerespectarea de către persoanele fizice a normelor privind 

creşterea şi deţinerea de animale şi păsări altele decât cele de agrement pe raza comunei 
Lăcusteni. 

 

Art. 8  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 150 lei: 
            a)    scurgerea dejecţiilor animale, pe proprietatea vecinilor;  
            b)    lăsarea în libertate a animalelor domestice şi a păsărilor de curte;   
 

Contravenţii privind nerespectarea de către regiile autonome şi societăţile 
comerciale a normelor privind executarea lucrărilor de construcţii, reparaţii şi demolări 
la clădiri, a lucrărilor de reparaţii şi intervenţii pe carosabilul străzii 

 

Art. 9.  Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei 

următoarele fapte: 

a)       neîmprejmuirea incintelor de contrucţii sau reparaţii a şantierului lucrărilor în 

execuţie şi neluarea măsurilor de salubrizare şi întreţinere a curăţeniei în jurul împrejmuirilor. 

b)  nesalubrizarea în aceaşi zi a suprafeţelor de carosabil sau trotuar pe care se execută 

lucrări de construcţii sau reparaţii a acestora, modificarea spargerea sau desfiinţarea căilor de 
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comunicaţie publică de interes local, fără autorizaţia prealabilă dată de organele competente, 

precum şi nerespectarea termenelor şi condiţiilor de execuţie din autorizaţie. Se exceptează de 

la autorizarea prealabilă, închiderea sau ocuparea temporară a căilor de comunicaţie publică în 

vederea remedierii avariilor la instalaţiiloe subterane sau a înlăturării incendiilor sau a urmărilor 

fenomenelor meteorologice periculoase. În cazul în care termenul de remediere a avariilor este 

mai mare de 48 ore, executanţii lucrărilor au obligaţie de a obţine autorizaţie, urmând a respecta 

termenele şi condiţiile de execuţie prevăzute în autorizaţie, după care terenul afectat trebuie 

adus la starea iniţială;  

c)        neînştiinţarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Lăcusteni 

despre lucrările de construcţii de orice fel de unde rezultă pământ, moloz, sau alte asemenea 

reziduuri, în vederea stabilirii traseelor pentru transportul şi depozitarea acestora; 

d)       neasigurarea curăţeniei autovehiculelor de noroi sau alte reziduuri pentru a nu 

murdări căile publice, înainte de ieşirea acestora din zona construibilă din staţiile de betoane 

sau alte asemenea locuri; 

e)       neasigurarea curăţeniei căilor publice din zona de construcţii, inclusiv a părţilor din 

calea publică, care sunt cuprinse în incinta acesteia; 

f)       închiderea şi ocuparea străzilor fără plata taxelor legale şi fără autorizaţie, în vederea 

executării de lucrări de construcţii de orice fel. 

 

Contravenţii privind nerespectarea de către cetăţeni, , societăţii comerciale, regii 

autonome, organizaţii şi instituţii, a normelor cu privire la întreţinerea şi păstrarea 

curăţeniei parcurilor, scuarurilor, zonelor verzi, clădirilor, locuinţelor, anexelor 

gospodăreşti, arterelor de circulaţie, a locurilor publice şi a împrejmuirilor acestora. 

 

Art. 10.  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei 

următoarele fapte: 

a)         păşunatul pe zonele verzi ce aparţin domeniului public, al comunei Lăcusteni; 

b)       distrugerea zonelor verzi ce aparţin domeniului public, al comunei Lăcusteni, prin 

rupere, călcare, tăiere sau prin orice alte mijloace; 

c)       împrăştierea, aruncarea sau folosirea de substanţe toxice sau momeli otrăvite pe 

terenurile agricole, cât şi în pădurile care aparţin comunei Lăcusteni, fără asigurarea măsurilor 

de protecţie a faunei. 

Art. 11.  Constituie contravenţie şi se sancţioneazăcu amendă de la 1000 lei la 2500 lei 

următoarele fapte: 

a) degradarea sau murdărirea statuilor (eroilor), a monumentelor din cimitire şi alte 

locuri publice, precum şi a mobilierului urban din parcurile, scuarurile, zonele verzi amplasate 

pe raza comunei Lăcusteni. 

 

Contravenţii la normele privind transportul de mărfuri pe raza comunei Lăcusteni 

 

Art. 12.  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte: 

a)       încărcarea şi etanşarea necorespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul 

diferitelor materiale, pentru a preîntâmpina împrăştierea lor în timpul transportului şi 

murdărirea sau degradarea căilor publice. 
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Sancţiuni contravenţionale: 400 lei – 800 lei; 

b)       neasigurarea curăţirii căilor publice după efectuarea operaţiilor de încărcare sau 

descărcare a mijloacelor de transport. 

Sancţiuni contravenţionale: 300 lei – 600 lei; 

 
          Contravenţii cu privire la protejarea mediului înconjurător 
 

Art. 13.  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 200 lei, 

următoarele fapte: 
a) arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau a vegetaţiei ierboase uscate fără acceptul 

autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă; 

           b)    aprinderea şi folosirea focului deschis, în alte zone decât în vetre special amenajate 
şi semnalizate; 
         c)    aruncarea şi depozitarea pe malurile, în albiile râurilor, pâraielor, pârâiaşelor, şi în 
luciurile de apă a deşeurilor de orice fel; 

           d)   aruncarea deşeurilor de orice fel pe străzi, trotuare sau în alte locuri publice; 
e)  deversarea în apele de suprafaţă şi subterane, a apelor uzate, fecalo-menajere, sau 
alte substanţe periculoase; 
f)    spălarea de obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea 
apelor de suprafaţă. 

 
 
                                                     CAPITOLUL  VII 

                                     Căi de atac şi dispoziţii finale 

 

   Art. 14.  În cazul în care contravenientul nu respectă obligaţia de a înlătura situaţia 

creată prin săvârşirea contravenţiei, ca de exemplu de evacuarea a materialelor de demolare a 

construcţiilor sau amenajărilor improvizate, de ridicare şi evacuare a reziduurilor, de remediere 

a degradărilor produse, etc., organul constatator poate aplica, în mod repetat, după fiecare 

somaţie la contravenientul care nu se conformează, o nouă amendă pentru contravenţia 

săvârşită. 

           Agentul constatator stabileşte amenda în cuprinsul procesului – verbal de constatare a 

contravenţiei. În afara sancţiunilor prevăzute mai sus, organul constatator va putea stabili în 

cuprinsul aceluiaşi proces – verbal, când va fi cazul, şi valoarea pagubei produse prin 

contravenţie precum şi confiscarea      bunurilor care au servit la săvârşirea contravenţiei, dacă 

sunt ale contravenientului . 

              În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la 

rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, va fi sesizată instanţa 

de judecată pe a cărui rază teritorială s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii 

contravenţionale cu sancţiune obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul 

comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă ce a fost achitată   

 Art. 15.  Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor săvârşite la prezenta hotărâre se 

face de către: 

a)       primar şi viceprimar; 

b)      salariaţi ai primăriei anume împuterniciţi prin dispoziţie de primarul comunei Lăcusteni. 
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           Art. 16.  Împotriva procesului-verbal de contravenţie şi de aplicare a sancţiunii, contrave- 

nienţii pot face contestaţie  în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. 

  Contestaţiile se soluţionează de Judecătoria Bălceşti. 

  Art. 17.  Achitarea amenzii contravenţionale, pe loc sau în termen de 48 de ore de la 

data îcheierii procesului verbal, ori după caz de la data comunicării acestuia, duce la scăderea 

la jumătate din minimul amenzii.   

           Art. 18.  Procedura constatării contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se completează cu 

prevederile O.U.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor. 
          Art. 19.  Prezentul Regulament va fi adus la cunoştinţa cetăţenilor comunei Lăcusteni, prin 
afişare la sediul şi pe site-ul primăriei. 
 
                                                              LĂCUSTENI, 23.03.2017 
 
 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ                          

DASCĂLU ŞTEFAN                      SECRETAR,           
                           BRĂNESCU ADRIAN                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	             Expunerea de motive nr. 762/23.02.2017, prezentata de d-nul Bocşaru Cosmin, primar al comunei Lăcusteni şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local;

