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        Judeţul Sibiu                

        Consiliul Local al orașului Ocna Sibiului 

 

                                                            Anexă la Hotărârea nr. ______/______ 

 

 

REGULAMENT 

privind buna gospodărire a U.A.T. Ocna Sibiului 

 

Dispoziţii generale 

 

 Buna gospodărire a U.A.T. Ocna Sibiului, păstrarea curăţeniei şi respectarea strictă a 

normelor de igienă reprezintă o îndatorire civică a tuturor locuitorilor, agenților economici şi 

instituţiilor publice. Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodărești 

constituie o obligație permanentă a acestora. 

Activităţile edilitar-gospodărești reprezintă ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes local, 

desfăşurate din inițiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale, prin serviciile 

publice de specialitate înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului Local al orașului Ocna Sibiului și 

directa îndrumare a Primarului. Acesta asigură şi răspunde pentru adoptarea şi înfăptuirea celor mai 

potrivite şi adecvate măsuri prin care să se asigure buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea 

normelor de igienă, protecţia mediului, precum şi înfrumusețarea localității, având în vedere 

următoarele:  

a) autorităţile publice locale răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea, coordonarea şi 

controlul întregii activităţi de gospodărire şi înfrumusețare a localităţilor, de păstrare a ordinii, 

curăţeniei, reparării, întreținerii, modernizării şi dotărilor stradale ale căilor de comunicație, a 

extinderii parcurilor, spaţiilor verzi şi arborilor şi a altor locuri de agrement, a locurilor de joacă, a 

igienizării șanțurilor, rigolelor şi pâraielor aparţinând domeniului public, a deratizării şi dezinsecției, 

precum şi pentru protejarea patrimoniului public şi privat al comunei;  

b) persoanele fizice, precum şi agenții economici au obligaţia să efectueze lucrările de 

întreținere şi curăţenie a clădirilor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor acestora, a 

incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spații utilizate de acestea; 

c) cetățenii au obligaţia 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.  
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Neîndeplinirea obligațiilor şi responsabilităților stabilite, refuzul de a aplica măsurile adoptate 

de consiliul local în acest domeniu, lipsa de preocupare pentru păstrarea şi conservarea patrimoniului 

public şi/sau privat al unității administrativ teritoriale, atrag răspunderea contravenţională a 

persoanelor vinovate şi se sancționează potrivit legii. 

 

 

CAPITOLUL I 

Obligații privind managementul deșeurilor, al curățeniei stradale şi al spațiilor verzi, 

îmbunătățirea aspectului edilitar al clădirilor, păstrarea ordinii și liniștii publice 

 

Articolul 1  

Constituie contravenţii următoarele fapte: 

(1) Nerespectarea măsurilor de asigurare a curățeniei și bunei gospodăriri a imobilelor în care 

locuiesc sau își desfășoară activitatea persoanele fizice şi/sau persoanele juridice, precum și a 

zonelor aferente acestora, după cum urmează: clădirilor (fațadă, acoperiș, scocuri), gardurilor, 

porților pe care le folosesc cu orice titlu, curți şi grădini – dacă afectează vecinii, trotuare, zone 

verzi, străzi, alei etc.; 

(2) Depozitarea materialelor de construcții sau a celor rezultate din demolări pe trotuare, pe spațiile 

verzi sau pe partea carosabilă, fără a deţine autorizație prealabilă eliberată de compartimentul 

urbanism, cu achitarea taxelor legale și cu asigurarea unui spațiu destinat trecerii pietonilor. 

Materialele de construcţie: mortar, beton, nisip, balast, pământ rezultat din săpături, alte deşeuri 

amestecate/resturi rezultate din activităţi de reparaţii şi amenajări la clădiri şi locuinţe şi din 

demolarea unor construcţii civile sau industriale, pot fi depozitate pe domeniul public pentru o 

perioada de 7 zile calendaristice, dacă nu afectează solul, după aceasta perioada numai cu 

condiţia achitării taxelor legale pentru ocuparea temporară a domeniului public şi depozitarea lor 

în mod ordonat, în recipiente standardizate, compatibile cu sistemul de colectare şi transport al 

operatorului public de salubrizare sau al constructorului contractat pentru ridicarea şi transportul 

acestora; 

(3) Neasigurarea cu mijloace de protecție (ex. plase) pentru siguranța pietonilor, precum şi a unui 

spațiu pentru trecerea acestora, de către persoanele fizice și persoanele juridice care execută 

lucrări de reparare, amenajare sau renovare a fațadelor clădirilor, unde este necesară instalarea 

unei schele pentru executarea acestor lucrări pe domeniul public, și/sau lipsa autorizației de 

ocupare a domeniului public; 

(4) Crearea și întreținerea unor platforme clandestine de depozitare a deșeurilor menajere, vegetale, 

de grajd, a resturilor provenite din demolări de construcții, dacă afectează vecinii. Persoanele 
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contraveniente au obligația de plată, datorând inclusiv contravaloarea transportului deșeurilor la 

rampă, precum și taxa de depozitare; 

(5) Deteriorarea recipientelor pentru colectarea deșeurilorde pe domeniul public şi privat al orașului 

Ocna Sibiului; 

(6) Intervenția asupra recipientelor în care sunt depozitate deșeuri, prin răsturnare, răscolire sau 

sustragerea resturilor amplasate în acestea; 

(7) Neamplasarea, la fiecare acces în unitatea comercială, din stradă, a unui coș de dimensiuni 

reduse, pentru a asigura clienților posibilitatea debarasării de ambalaje, deșeuri, mucuri de ţigări 

sau alte resturi de mici dimensiuni; 

(8) Nerespectarea măsurilor în vederea colectării selective a deșeurilor și utilizarea 

necorespunzătoare a pubelelor puse la dispoziție în acest scop conform destinației fiecărui tip de 

pubelă; 

(9) Neluarea de către deținătorii de animale de companie a măsurilor de îndepărtare a reziduurilor 

provenite de la acestea pe domeniul public și privat al U.A.T. Ocna Sibiului; 

(10) Aruncarea de gunoaie de orice fel pe domeniul public, din autovehicule; 

(11)  Neluarea de către organizator a măsurilor de efectuare și întreținere a curățeniei la locurile de 

desfășurare a activităților distractive, concertelor, adunărilor publice sau a altor forme de 

manifestări publice, atât în timpul desfășurării cât și imediat după încheierea acestora; 

(12)  Depozitarea molozului, betoanelor și a oricăror resturi de materiale pe raza localității, prin 

nerespectarea locurilor destinate în acest scop; 

(13)  Producerea de disconfort prin depozitare în părțile comune din blocuri de locuințe precum și în 

curțile și grădinile comune, a deșeurilor voluminoase sau a celor care, în contact cu agenții 

atmosferici, se descompun și pot deranja olfactiv; 

(14)  Aruncarea în altă parte decât în locurile anume destinate (containere, coșuri stradale) a 

deșeurilor de orice fel; 

(15)  Aruncarea cadavrelor de origine animală pe domeniul public sau privat și depozitarea acestora 

la suprafață, pe proprietatea privată; 

(16)  Proprietarii, administratorii și chiriașii imobilelor sunt obligați să asigure curățenia trotuarelor 

din dreptul proprietăţii, acoperișurilor, teraselor proprii etc., de zăpadă şi/sau gheață; 

(17) Arderea pe teritoriul U.A.T. Ocna Sibiului a oricăror deșeuri rămase din procesul de producție, 

provenite din gospodăriile cetățenilor, inclusiv deșeuri vegetale, cu nerespectarea prevederilor 

legale; 

(18)  Deversarea dejecțiilor și a apei provenite din curățarea grajdurilor, cotețelor și a spațiilor 

destinate creșterii animalelor, în rețeaua publică de canalizare și/sau pe domeniul public şi privat 

al U.A.T. Ocna Sibiului, precum şi pe domeniul privat dacă afectează vecinii; 
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(19)  Deversarea sau măturarea pe trotuare, în rigole, șanțuri și pe partea carosabilă a apei (murdare) 

și a resturilor provenite din curățarea spațiilor comerciale, a locuințelor sau a autovehiculelor sau 

utilajelor de orice tip. 

(20)  Deversarea pe trotuar sau pe partea carosabilă a apei pe timpul iernii, favorizând crearea de 

polei/gheață; 

(21)  Depozitarea în containerele și europubelele aferente blocurilor de locuințe sau în coșurile de 

deșeuri din rețeaua stradală, a deșeurilor voluminoase, de către persoanele fizice și juridice care 

locuiesc sau au sediul în locuințe/spaţii individuale (case); 

(22) Aruncarea de coji de semințe pe domeniul public/privat al U.A.T. Ocna Sibiului;  

(23)  Începerea oricărei activități economice de către persoane fizice și juridice fără amenajarea în 

prealabil a unui loc special pentru depozitarea deșeurilor; 

(24)  Este interzisă depozitarea de materiale provenite din construcţii, sau gunoaie pe terenuri 

agricole; 

(25)  Neluarea măsurilor de colectare şi depozitare a deșeurilor menajere din curțile cetățenilor, 

precum și cele provenite din curățarea trotuarelor, în containere/pubele întreținute în bună stare 

de funcționare, ori utilizarea acestora fără capac și uzate; 

(26)  Lăsarea containerelor/pubelelor de gunoi în afara curților sau imobilelor mai mult de 12 ore 

înainte/după termenul cuprins în programul de colectare a deșeurilor menajere de către agenții 

economici abilitați; 

(27) Aruncarea echipamentelor electrice și electronice în containere sau pe domeniul public sau 

privat al U.A.T. Ocna Sibiului; 

(28)  Neluarea măsurilor pentru depozitarea separată şi pentru transportarea deșeurilor vegetale 

rezultate din curățarea și întreținerea zonelor verzi, precum și celor provenite din lucrări de 

construcții, în termen de 48 de ore, pe baza unei comenzi către agentul economic abilitat; 

(29)  Neaducerea la cunoştinţă, în scris, operatorului de salubritate precum și asociației de 

locatari/proprietari din care face parte, de către persoanele fizice și persoanele juridice care 

efectuează lucrări de reparații și reamenajare în blocurile de locuințe, lucrări care nu necesită 

eliberarea unei autorizații de construire, înainte de începerea lucrărilor, despre natura și durata 

lucrărilor; 

(30)  Depozitarea deșeurilor menajere din blocurile de locuințe în alte locuri decât cele special 

amenajate, avizate de către Primărie (platforme betonate, în incinta boxelor), de unde acestea se 

ridică de către agentul economic abilitat, conform graficului anexat la contractul de prestării 

servicii; 

(31)  Nerespectarea obligației asociaţiilor de locatari/proprietari de a afişa programul de salubritate şi 

de a efectua curățenia pe teritoriul asociației, inclusiv în preajma și la locul de păstrare a 

pubelelor/europubelelor; 
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(32)  Poluarea mediului sau crearea de disconfort vecinilor prin exploatarea necorespunzătoare a 

adăposturilor de animale; 

(33)  Crearea de disconfort olfactiv provenind din gospodării sau spații destinate creșterii animalelor, 

de la animale, canalizări, instalaţii, deşeuri şi altele asemenea. 

 

Articolul 2 

Faptele de natură contravențională prevăzute la Articolul 1 din prezentul Regulament se 

sancţionează, după cum urmează: 

 

⮚ Pentru persoanele fizice 

            a) cu amendă de la 400 la 800 lei, cele prevăzute la alineatele (22), (25), (26), (29), (32) și (33); 

b) cu amendă de la 500 la 1.000 lei, cele prevăzute la alineatele (1), (2), (8), (9), (10), (13), (14), (15), 

(16), (17), (19), (21), (23), (27) și (28); 

c) cu amendă de la 800 la 1.600 lei, cele prevăzute la alineatele (20) și (30); 

d) cu amendă de la 600 la 1.200 lei, cele prevăzute la alineatele (3), (4), (5), (6) și (24); 

            e) cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei, cele prevăzute la alineatul (18); 

            f) cu amendă de la 1.200 la 2.400 lei, cea prevăzută la alineatul (12). 

⮚ Pentru persoanele juridice 

g) cu amendă de la 500 la 1.000 lei, cele prevăzute la alineatele (1), (25), (26), (27), (29); 

h) cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei, cele prevăzute la alineatele (7), (14), (19), (21), (28), (31);  

i) cu amendă de la 1.200 la 2.400 lei, cea prevăzută la alineatele (3), (20), (24), (33); 

j) cu amendă de la 2.000 la 2.500 lei, cele prevăzute la alineatele (2), (4), (8), (11), (12), (16), (17), 

(18), (23). 

 

 

CAPITOLUL II 

Norme privind întreținerea și folosirea rețelelor edilitare a drumurilor, străzilor și a  

                                             celorlalte căi de comunicații 

 

Articolul 3 

Pentru asigurarea utilizării raționale a rețelelor edilitare de apă și de canalizare, locuitorii, 

responsabilii de unități  și asociațiile de locatari/proprietari au următoarele obligații: 

(1) De a lua măsuri pentru buna întreținere și repararea instalațiilor de apă și canalizare din clădirile 

pe care le au în folosință sau în proprietate; 

(2) De a nu interveni în mod neautorizat asupra instalațiilor exterioare; 
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(3) De a nu executa lucrări de cuplare a instalațiilor interioare de alimentare cu apă și/sau de 

canalizare la rețeaua publică respectivă, direct sau prin prelungirea instalațiilor existente, fără 

acordul administratorului rețelei de apă-canal;  

(4) Persoanele fizice/unitățile specializate în executarea de lucrări, care intervin asupra rețelelor 

subterane, pe arterele de circulație şi pe domeniul public sau privat al U.A.T. Ocna Sibiului, sunt 

obligate să aducă la forma inițială suprafața afectată, în termenul prevăzut în avizul/autorizația 

privind executarea lucrării/intervenției; 

(5) Pentru executarea lucrărilor la rețele subterane, care afectează asfaltul/pavajul, se va solicita şi 

obţine autorizația de săpătură de la compartimentul de specialitate al Primăriei, iar defectele 

apărute pe conducte vor fi sesizate în scris în termen de 48 de ore de la producerea respectiv 

constatarea acestora, indicând durata lucrărilor; 

(6) Beneficiarul/executantul au obligația de a asigura buna întreținere a suprafețelor afectate de 

lucrările efectuate pe domeniul public/privat al U.A.T. Ocna Sibiului timp de doi ani de la 

refacere; 

(7) Executarea de lucrări edilitare, inclusiv organizări de șantier ale căror trasee se înscriu pe 

domeniul public şi privat al U.A.T. Ocna Sibiului este interzisă în lipsa autorizațiilor/avizelor 

emise în condițiile legii; 

(8) Panoul de informare cu privire la denumirea lucrării, beneficiarul, durata lucrării, proiectantul, 

executantul, cu precizarea sediului, numelui și a numărului de telefon, trebuie afişat la loc vizibil;  

(9) Intervenția asupra instalațiilor de apă/canal fără acordul administratorului reţelei de apă-canal sau 

al proprietarilor/locatarilor din imobilele/curțile comune, este interzisă; 

(10) Constructorii au obligația să depoziteze în mod ordonat toate materialele de construcții, 

inclusiv cele rezultate din demolări sau săpături, în interiorul incintelor aprobate; 

(11) Constructorii au obligația să evacueze de îndată din zonele în lucru pământul, molozul și alte 

reziduuri;  

(12) La ieșirea din șantier, conducătorii auto au obligația să asigure curățenia (inclusiv a roților), 

încărcarea și etanșarea vehiculelor, pentru a nu murdări străzile și drumurile publice prin 

împrăștierea încărcăturii; 

(13) Este interzisă depozitarea bordurilor, pavelelor sau altor elemente constructive, de amenajare 

demontate din zona șantierului, pe domeniul public sau privat al U.A.T. Ocna Sibiului. Acestea 

vor fi transportate și depozitate în locuri special amenajate, în depozite proprii.  

 

Articolul 4 

Faptele de natură contravențională prevăzute la Articolul 3 din prezentul Regulament se 

sancţionează, după cum urmează: 

⮚ Pentru persoanele fizice 
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 a) cu amendă de la 500 la 1.000 lei, cele prevăzute la alineatele (1), (2), (3), (9), (12); 

 b) cu amendă de la 800 la 1.600 lei, cele prevăzute la alineatele (5), (6), (7), (8), (10);  

 c) cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei, cele prevăzute la alineatele (4), (11), (13). 

⮚ Pentru persoanele juridice 

 d) cu amendă de la 600 la 1.200 lei, cele prevăzute la alineatele (1), (2); 

 e) cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei, cele prevăzute la alineatele (3), (5), (8), (9), (10);  

 f) cu amendă de la 1.200 la 2.400 lei, cea prevăzută la alineatele (6), (7), (11)-(13); 

 g) cu amendă de la 1.500 la 2.500 lei, cea prevăzută la alineatul (4). 

 

CAPITOLUL III 

 

Obligații specifice privind protecția, conservarea și dezvoltarea parcurilor, plantațiilor, 

zonelor verzi, bazelor și obiectivelor sportive, spațiilor și locurilor de joacă pentru copii, 

precum și a resurselor naturale de importanță locală 

 

Articolul 5 

În vederea protejării, conservării și dezvoltării parcurilor, plantațiilor, zonelor verzi, bazelor și 

obiectivelor sportive, spațiilor și locurilor de joacă pentru copii, precum și a resurselor naturale de 

importanță locală, sunt interzise și se sancționează următoarele fapte săvârșite de către persoanele 

fizice/juridice: 

(1)  Accesul neautorizat în zonele restricționate, marcate corespunzător, situate pe domeniul 

public/privat al U.A.T. Ocna Sibiului.; 

(2)  Tăierea sau scoaterea din rădăcini, distrugerea prin orice mijloc sau degradarea arborilor, 

puieților ori lăstarilor, de pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, 

fără aprobarea Primăriei orașului Ocna Sibiului; 

(3)  Exploatarea în alte scopuri (parcări, grădini de zarzavaturi sau alte amenajări) a spațiilor 

verzi de pe domeniul public sau privat al U.A.T. Ocna Sibiului; 

(4)  Degradarea rondurilor de flori, trandafiri, arbuști, gazon precum și a aranjamentelor florale 

decorative, situate pe domeniul public/privat al U.A.T. Ocna Sibiului; 

(5)  Circulația cu biciclete, mopede, motociclete sau alte vehicule în parcuri, pe trotuare și alei 

pietonale, inclusiv pasarele de trecere, spații și locuri de joacă pentru copii, cu excepția 

pistelor marcate corespunzător; 

(6)  Fixarea pe arbori a anunțurilor de orice fel; 

(7) Accesul în terenurile de sport și locurile de joacă pentru copii din U.A.T. Ocna Sibiului nu 

este permis în afara programului de funcționare a acestora; 
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(8)  Utilizarea echipamentelor din parcuri și locuri de joacă pentru copii, în alt mod decât este 

prevăzut în instrucțiunile de utilizare; 

(9)  Utilizarea echipamentelor din parcuri și locuri de joacă pentru copii, de către persoane peste 

vârsta de 16 ani; 

(10)  Urcarea cu picioarele pe mobilierul urban amplasat pe domeniul public sau privat al U.A.T. 

Ocna Sibiului; 

(11)  Scăldatul în fântânile arteziene de pe domeniul public/privat al U.A.T. Ocna Sibiului, precum 

şi orice alte intervenții efectuate asupra acestora, fără autorizaţie; 

(12)  Săvârşirea în public a unor fapte, acte sau gesturi de natură a aduce atingere prestigiului 

instituţiilor publice (escaladarea sau alte intervenţii asupra monumentelor istorice, a 

obiectivelor culturale ale U.A.T. Ocna Sibiului). 

 

Articolul 6 

   Contravenţiile prevăzute la Articolul 5 din prezentul Regulament se aplică persoanelor fizice și 

persoanelor juridice și se sancţionează după cum urmează: 

⮚ Pentru persoanele fizice 

a) cu amendă de la 500 la 1.000 lei, cele prevăzute la alineatele (1), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), 

(11); 

b) cu amendă de la 600 la 1.200 lei, cea prevăzută la alineatul (2); 

c) cu amendă de la 800 la 1.600 lei, cele prevăzute la alineatele (5), (12). 

⮚ Pentru persoanele juridice 

  d) cu amendă de la 600 la 1.200 lei, cele prevăzute la alineatele (1), (5), (6); 

  e) cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei, cele prevăzute la alineatele (2), (3), (4).   

 

 

CAPITOLUL IV 

           Obligații specifice privind protejarea domeniului/patrimoniului public sau privat al unității 

administrativ-teritoriale și a amenajărilor acestuia 

 

Articolul 7 

În vederea protejării domeniului/patrimoniului public sau privat al U.A.T. Ocna Sibiului și a 

amenajărilor acestuia sunt interzise și se sancționează următoarele fapte săvârșite de către persoanele 

fizice/juridice: 
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(1) Neluarea de către proprietari a măsurilor necesare în vederea asigurării securității/ 

protejăriibunurilor depozitate pe terenurile, cu sau fără construcții, situate în intravilanul 

U.A.T. Ocna Sibiului; 

(2) Menținerea de către proprietari/deținători în condiții de degradare a imobilelor/gardurilor, 

respectiv neluarea măsurilor de zugrăvire și vopsire a părților exterioare ale clădirilor, înlocuire 

a jgheaburilor și burlanelor degradate, precum și de efectuare a celorlalte lucrări de reparații și 

întreținere a fațadelor imobilelor; 

(3) Instalarea jgheaburilor și burlanelor în alte locuri decât cele destinate prin construcție sau 

proiectul de modificare a construcției și modificarea celor existente, fără aprobare; 

(4) Folosirea de cartoane, scânduri sau alte materiale în locul geamurilor lipsă, la uși și ferestre 

exterioare și menținerea de tâmplării, uși și obloane în stare evidentă de deteriorare; 

(5) Depozitarea de mobilier, lăzi sau alte obiecte inestetice în balcoane, terase sau în jurul 

clădirilor de locuit; 

(6) Așezarea oricăror obiecte, în afară de ghivece de flori, pe fațadele construcțiilor, pe pervazurile 

exterioare ale ferestrelor sau în jurul clădirilor de locuit; 

(7) Florile de pe partea exterioară a clădirilor se vor uda astfel încât să se evite scurgerea apei pe 

clădiri sau pe trecători; 

(8) Este interzisă scuturarea sau aruncarea pe fereastră, balcon sau de pe terasă a oricăror obiecte, 

resturi menajere; 

(9) Este interzisă amplasarea sau menținerea de grupuri sanitare la distanțe mai mici de 10 metri de 

ușile și ferestrele clădirilor locuite sau de la stradă; 

(10)  Distribuirea de pliante, materiale sau obiecte cu scop de a promova serviciile sau imaginea 

unui agent economic, organizație non profit ş.a., pe domeniul public sau privat al U.A.T. Ocna 

Sibiului, fără informarea prealabilă a  Primăriei orașului Ocna Sibiului;  

(11)  Deteriorarea, mutarea şi/sau murdărirea mobilierului urban, a împrejmuirilor, indicatoarelor 

rutiere, semafoarelor, a corpurilor de iluminat, tăblițelor adiționale de informare, a panourilor 

de afișaj public etc.; 

(12)  Deteriorarea, murdărirea, escaladarea ori mutarea statuilor, monumentelor, arborilor, a 

ornamentelor de pe aliniamentele stradale, din parcuri, scuaruri și alte zone verzi, lovirea de 

către persoane, cu autovehicule sau prin orice alt mod; 

(13)  Neluarea măsurilor pentru stârpirea insectelor și rozătoarelor din imobile și dependințe, de 

către deținătorii de imobile și asociațiile de locatari/proprietari; 

(14)  Neluarea măsurilor pentru scurgerea apelor pluviale, prin montarea, repararea și curățarea 

periodică a jgheaburilor și burlanelor, de către proprietarii și administratorii imobilelor; 

(15)  Construirea de cotețe și împrejmuiri improvizate pe domeniul public sau privat al U.A.T. Ocna 

Sibiului, pe străzi și în vecinătatea blocurilor de locuințe; 
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(16)  Cultivarea de legume și zarzavaturi în jurul blocurilor, pe domeniul public şi privat al U.A.T. 

Ocna Sibiului;  

(17)  Ocuparea domeniului public și privat cu diverse produse ori materiale în scopul activității 

desfășurării de activități comerciale, fără autorizație emisă în acest sens; 

(18)  Executarea de lucrări de orice fel pe terenul aparținând domeniului public și privat al unității 

administrativ-teritoriale fără avizul compartimentului de specialitate al Primăriei orașului Ocna 

Sibiului; 

(19) Neîntreținerea în condiții corespunzătoare de către proprietarii imobilelor a elementelor de 

construcții, a tencuielilor, a elementelor decorative, a elementelor componente ale acoperișului, 

a ferestrelor, a fațadelor și alte asemenea, astfel încât să nu fie puse în pericol viața, siguranța 

cetățenilor, a bunurilor sau curățenia; 

(20)  Degradarea marcajelor, a indicatoarelor sau schimbarea sensului acestora, deteriorarea 

potecilor, cablurilor de susținere, a podețelor sau a altor dotări și înscrierea de însemne pe 

trunchiurile arborilor; 

(21)  Lipirea, scrierea sau expunerea de afișe sau anunțuri în alte locuri decât pe panourile speciale 

de afișaj, precum și ruperea sau deteriorarea afișelor sau anunțurilor postate pe aceste panouri; 

(22)  Inscripționarea neautorizată a unor cuvinte, figuri, desene sau deteriorarea prin scriere, 

marcare, gravare, zgâriere, pulverizare, schițare a oricărei suprafețe de pe proprietatea publică 

sau privată a U.A.T. Ocna Sibiului; 

(23) Menținerea unor firme sau reclame deteriorate, inestetice, incomplete sau ieșite din uz, pe 

fațadele sau acoperișurile imobilelor, pe panouri de reclame, în vitrinele magazinelor sau 

amplasate pe străzi; 

(24) Scrierea, inscripționarea sau orice intervenție neautorizată asupra indicatoarelor rutiere și a 

tăblițelor adiționale; 

(25) Colectarea de fonduri pe domeniul public și privat al U.A.T. Ocna Sibiului, fără aprobare din 

partea Primăriei orașului Ocna Sibiului;  

(26) Schimbarea destinației zonelor verzi, a bazelor sportive și a spațiilor de joacă pentru copii, fără 

autorizație; 

(27) Aprinderea focurilor în locuri publice, fără autorizație; 

(28) Montarea/amplasarea pe domeniul public și privat al U.A.T. Ocna Sibiului a corturilor, 

rulotelor și a oricăror dispozitive de campare fără aprobare. 

 

Articolul 8 

Contravenţiile prevăzute la Articolul 7 din prezentul Regulament se aplică persoanelor fizice și 

persoanelor juridice șise sancţionează după cum urmează: 

⮚ Pentru persoanele fizice 
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                a)  cu amendă de la 400 la 800 de lei, cea prevăzută la alineatul (1); 

                b) cu amendă de la 500 la 1.000 de lei, cele prevăzute la alineatele (2)-(10), (13)-(17), (21), (24), 

(27); 

                c) cu amendă de la 600 la 1.200 de lei, cele prevăzute la alineatele (11), (20), (28); 

                d) cu amendă de la 800 la 1.600 de lei, cele prevăzute la alineatele (12), (22), (25); 

                e)  cu amendă de la 1.000 la 2.000 de lei, cele prevăzute la alineatele (19), (23), (26); 

                f)  cu amendă de la 1.500 la 2.500 de lei, cea prevăzută la alineatul (18). 

⮚ Pentru persoanele juridice 

    d) cu amendă de la 600 la 1.200 lei, cele prevăzute la alineatul (1); 

    e) cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei, cele prevăzute la alineatele (2), (3), (4), (6), (7),  (9), (10)-

(14), (17), (20)-(25), (27), (28); 

    f) cu amendă de la 2.000 la 2.500 lei cea prevăzută la alineatele (18), (19), (26). 

 

 

CAPITOLUL V 

Norme minime privind creșterea animalelor 

 

Articolul 9 

Următoarele fapte săvârşite de persoanele fizice cu încălcarea normelor privind deţinerea şi 

creşterea animalelor, constituie contravenţii şi se sancţionează:  

(1) Creșterea și întreținerea animalelor în toate blocurile de locuințe și în zonele aferente 

acestora, precum și în zonele de agrement, cu excepția animalelor de pază și companie; 

(2) Creșterea și întreținerea oricăror animale în incinta imobilelor ocupate de instituții publice; 

(3) Creșterea și întreținerea oricăror animale în incinta imobilelor cu mai multe apartamente fără 

acordul scris al majorității proprietarilor sau locatarilor din imobilul respectiv, între care este 

obligatoriu să fie inclus acordul vecinilor care locuiesc alături, cu un etaj mai sus şi cu un etaj 

mai jos, în imobilul respectiv; 

(4) Creșterea animalelor în spațiile comune ale imobilelor cu mai multe apartamente este permisă 

doar cu acordul scris al tuturor locatarilor, fiind obligatorie crearea unui ţarc; 

(5) Accesul cu câini, cu excepţia celor însoţitori, în sălile de spectacole, zonele de agrement și 

sport, în parcuri, în incinta ștrandurilor, a unităților comerciale sau alte clădiri publice; 

(6) Lăsarea liberă sau fără supraveghere a animalelor sau păsărilor în locuri publice/private ale 

U.A.T. Ocna Sibiului sau în curțile aflate în folosința mai multor locatari, fără acordul scris al 

acestora; 
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(7) Plimbarea pe domeniul public sau privat al U.A.T. Ocna Sibiului (alei, trotuare, parcuri etc.) a 

câinilor de pază sau companie fără lesă și botniță, fără ca proprietarul să dispună de materiale 

necesare pentru curățarea locului afectat de murdărie și evacuarea dejecțiilor fiziologice; 

(8) În zonele în care se permite creșterea și întreținerea animalelor, amplasarea grajdurilor și 

cotețelor de păsări, acestea sunt admise numai la o distanță minimă de 10 metri de la ușile și 

ferestrele imobilelor locuite sau la 30 metri de drumul public. Deținătorii au obligația de a le 

spăla și curăța zilnic și de a le dezinfecta, deratiza ori de câte ori este nevoie;  

(9) Pășunatul în alte zone decât cele stabilite prin hotărâre de Consiliu Local; 

(10)  Pășunatul pe terenurile agricole, înainte și după data stabilită de autoritățile publice, inclusiv 

folosirea terenurilor destinate pășunatului altfel decât au fost repartizate pe categorii de 

animale; 

(11)  Pe raza administrativ-teritorială a U.A.T. Ocna Sibiului, creşterea animalelor şi a păsărilor de 

curte este permisă numai în adăposturile de animale şi anexele gospodăreşti aflate în 

proprietate şi dacă se face dovada proprietăţii animalelor sau păsărilor de curte şi sunt 

înregistrate corespunzător la Primărie, Compartimentul Cadastru şi Agricultură; 

 

Articolul 10 

Faptele prevăzute la Articolul 9 din prezentul Regulament, pentru persoane fizice, se 

sancţionează după cum urmează: 

a)  cu amendă de la 400 la 800 de lei, cele prevăzute la alineatele (5), (11). 

b) cu amendă de la 500 la 1.000 de lei, cele prevăzute la alineatele (1), (3), (4), (6)-(8). 

c) cu amendă de la 600 la 1.200 de lei, cele prevăzute la alineatele (9), (10). 

d) cu amendă de la 800 la 1.600 de lei, cea prevăzută la alineatul (2). 

 

 

CAPITOLUL VI 

Întreținerea și asigurarea viabilităţii drumului public 

 

Articolul 11 

În vederea întreținerii și asigurării viabilităţii drumului public, sunt interzise și se sancționează  

următoarele fapte săvârșite de către persoanele fizice/juridice: 

(1) Executarea lucrărilor de construcții fără amenajarea, înainte de începerea lucrărilor, a unui 

spațiu la ieșirea pe căile publice, pentru spălarea și curățarea utilajelor de noroi, în vederea 

evitării  murdăririi carosabilului; 
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(2) Nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a locului intervențiilor, care afectează 

trotuarele sau partea carosabilă; 

(3) Executarea de lucrări edilitare, inclusiv organizări de șantiere ale căror trasee se înscriu pe 

drumul public, fără autorizații sau avize emise în condițiile legii;  

(4) Nerefacerea, de către beneficiar/executant, a zonelor afectate prin intervenția asupra 

trotuarului/carosabilului, în termenele și condițiile stabilite prin autorizația de săpătură eliberată 

de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei; 

(5) Toți deținătorii/investitorii de rețele de utilități publice: apă, canal, rețele electrice, gaze 

naturale, de telefonie, cablu etc., sunt obligați să le mențină în stare normală de funcționarepe 

toată durata de existență a acestora, fără a afecta spațiile ce aparțin domeniului public unde sunt 

amplasate, ori siguranța pietonilor sau a autovehiculelor, în caz contrar fiind sancționați; 

(6) Lipsa înștiințării prealabile a Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Ocna Sibiului cu 

privire la executarea lucrărilor de intervenție, reparare și întreținere; 

(7) Blocarea accesului utilajelor de deszăpezire în orice mod de către proprietarii, administratorii 

sau chiriașii imobilelor; 

(8) Repararea și curățarea autovehiculelor și utilajelor din orice categorie, pe domeniul public și 

privat al U.A.T. Ocna Sibiului, cu excepția schimbului de roți și al curățării  parbrizelor pe 

timp de iarnă; 

(9) Nesemnalizarea sau semnalizarea în mod necorespunzător (prin marcaje de delimitare speciale) 

a spațiilor de executare a lucrărilor, de către beneficiarii/executanții lucrărilor ce afectează 

domeniul public sau privat al U.A.T. Ocna Sibiului, în vederea deplasării în condiții de 

siguranță a pietonilor și a autovehiculelor; 

(10)  Abandonarea, depozitarea și parcarea pe domeniul public sau privat al U.A.T. Ocna Sibiului 

(piețe, străzi, trotuare, parcuri, zone verzi, parcări etc.) a autovehiculelor neînmatriculate sau cu 

inspecția tehnică periodică (ITP) expirată de peste 30 de zile, a vehiculelor, remorcilor, 

subansamblurilor agricole (pluguri, cositori, alte utilaje agricole), caroseriilor sau a părților din 

autovehicule, precum și a unor materiale de construcții, prefabricate, țevi etc.;  

(11)  Trecerea cu animale izolate, în turme sau cirezi prin piețe și pe străzile U.A.T. Ocna Sibiului, 

în afara traseului și a perioadei stabilite; 

(12)  Circulația cu orice fel de vehicule/autovehicule încărcate cu furaje sau alte materiale, precum 

și târârea de obiecte care prin natura lor sau prin modul încărcării sau transportării ar periclita 

curățenia stradală ori ar degrada arterele de circulație; 

(13)  Circulația pe arterele U.A.T. Ocna Sibiului fără drept, cu autovehicule cu roți dințate sau 

șenilate fără bandaje de protecție;  
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(14) Circulația cu autobetoniere care nu au un sistem de siguranță eficient la dispozitivul de curgere 

a materialelor transportate, prin aceasta periclitând curățenia pe drumurile publice sau 

murdărind drumurile publice; 

(15)  Circulația pe drumurile publice a vehiculelor cu tracțiune animală, fără a avea plăcuțe cu 

numărul de înregistrare, amplasate în partea din spate a vehiculelor și fără a fi prevăzute cu sac 

colector pentru excremente; 

(16)  Circulația pe drumurile publice cu vehicule pentru care nu există obligativitatea înmatriculării, 

fără a avea plăcuțe cu numărul de înregistrare; 

(17)  Circulația pe drumurile publice a oricăror vehicule cu roțile murdare;  

(18)  Oprirea, staționarea sau parcarea autovehiculelor, remorcilor și utilajelor de orice tip pe 

spațiile verzi, în parcuri, zone de agrement, spații și locuri de joacă pentru copii; 

(19)  Circulația cu autovehicule sau vehicule pe spații verzi, în parcuri, zone de agrement, spații de 

joacă pentru copii;  

(20)  Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau pe alte terenuri aparținând domeniului public 

și privat al unității administrativ-teritoriale, fără acordul scris al acesteia, și semnalizarea 

acestora cu diferite însemne, marcaje sau dispozitive; 

(21) Personalizarea, blocarea, împrejmuirea locurilor de parcare existente în parcările aferente 

blocurilor de locuințe sau în celelalte parcări publice, fără acordul scris al autorităților publice 

locale; 

(22)  Expunerea autovehiculelor în parcări, pe domeniul public și privat al U.A.T. Ocna Sibiului în 

scopul comercializării, al promovării de produse sau/și servicii, fără autorizație din partea 

Primăriei Ocna Sibiului; 

(23)  Limitarea accesului pe căile de acces pietonal sau auto – intrare/ieșire - ale instituțiilor publice, 

școli, biserici, spitale, parcuri, piețe, târguri, oboare și proprietăți alăturate drumului public; 

(24)  Accesul și circulația autovehiculelor/vehiculelor în perimetrul incintelor instituțiilor de 

învățământ sau instituțiilor publice, fără acordul reprezentanților acestora; 

(25)  Urcarea și oprirea pe trotuare a oricăror autovehicule/vehicule destinate transportului de 

materiale, chiar dacă prin aceasta se urmărește facilitarea încărcării sau descărcării lor; 

(26)  Parcarea autovehiculelor, remorcilor sau utilajelor cu un tonaj de peste 7,5 tone masă maximă 

autorizată, pe domeniul public și privat alU.A.T. Ocna Sibiului; 

(27)  Parcarea autovehiculelor, remorcilor sau utilajelor cu un tonaj de peste 3,5 tone masă maximă 

autorizată se va face la o distanță mai mare de 100 de metri de instituțiile de învățământ, 

cultură, artă, de cult, instituțiilor publice sau de cartierele de blocuri; 

(28)  Parcarea autovehiculelor cu o sarcină maximă totală autorizată de până la 7,5 tone, în parcările 

amenajate în cartiere pentru locatarii acestora; 
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(29)  Împiedicarea accesului autovehiculelor proprietarilor caselor sau apartamentelor din blocurile 

de locuințe, de către autovehiculele care așteaptă la descărcat marfă, precum și blocarea 

accesului în instituțiile publice și în unitățile școlare; 

(30)  Oprirea sau staționarea în dreptul/zona pubelelor de gunoi, împiedicând prin aceasta ridicarea 

deșeurilor de către agentul economic abilitat;  

(31)  Depozitarea pe domeniul public/privat al U.A.T. Ocna Sibiului a trailerelor, remorcilor, 

subansamblurilor auto, a autovehiculelor scoase din circulație precum și a celor descompletate;  

(32)  Spălarea mijloacelor de transport și efectuarea schimbului de ulei la autovehicule, pe domeniul 

public/privat al U.A.T. Ocna Sibiului; 

(33)  Astuparea rigolelor stradale prin executarea unor planuri înclinate din beton, asfalt sau alte 

materiale, pentru urcarea autovehiculelor pe trotuar sau crearea de acces înspre proprietatea 

privată; 

(34)  Parcarea pe locurile inscripționate și semnalizate cu Loc de parcare cu folosință exclusivă, fără 

a poseda acest drept; 

(35)  Transportul deșeurilor cu mijloace de transport neacoperite cu plasă sau cu prelată de 

protecție, care generează murdărirea carosabilului;  

(36)  Poluarea fonică și producerea de zgomote de către persoane fizice, juridice sau conducători 

auto, de natură a deranja pe ceilalți cetăţeni, prin utilizarea unor sisteme audio, prin ambalarea 

repetată a motoarelor (mașinilor, motocicletelor) sau prin orice dispozitiv producător de 

zgomot; 

(37) Executarea de marcaje de către alte persoane decât cele autorizate, pe străzi, trotuare și în 

parcări, precum și murdărirea stratului de uzură, prin pierderea sau scurgerea de lubrifianți sau 

carburanți din autovehicule; 

(38)  Îmbarcarea respectiv debarcarea călătorilor sau distribuirea de pachete, colete (bunuri diverse) 

din autocare, microbuze și alte autovehicule și vehicule de orice fel, destinate transportului de 

persoane sau mărfurilor, se vor efectua în afara carosabilului; 

(39)  Circulația cu vehicule/autovehicule de orice fel pe trotuare sau alei pietonale; 

(40)  Oprirea voluntară în dreptul altui autovehicul, staționat regulamentar în parcarea amenajată 

corespunzător, blocând accesul acestuia dinspre/spre drumul public; 

(41)  Parcarea pe două sau mai multe locuri de parcare sau în alt mod decât prevăd marcajele; 

(42)  Deplasarea cu autovehicule pe străzile cu interdicții de circulație (acces interzis, limitare 

tonaj), fără a deține permis de liberă trecere (autorizație) pe acel traseu; 

(43)  Conducătorii autocamioanelor care staționează pe teritoriul U.A.T. Ocna Sibiului au obligaţia 

de a deţine saci menajeri în vederea colectării deşeurilor; 

(44)  Staţionarea în zona hidranților exteriori, de natură să limiteze, îngreuneze sau blocheze accesul 

la instalaţiile de hidrant de suprafaţă sau cutia cu hidrant montată în interiorul clădirii;  
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(45)  Ocuparea şi traversarea abuzivă a unei proprietăţi private. 

 

Articolul 12 

      Faptele prevăzute la Articolul 11 din prezentul Regulament, săvârșite de persoanele fizice și 

juridice se sancţionează, după cum urmează: 

⮚ Pentru persoanele fizice 

a)  cu amendă de la 400 la 800 de lei, cele prevăzute la alineatele (15), (18), (43); 

b) cu amendă de la 500 la 1.000 de lei, cele prevăzute la alineatele (7), (8), (10), (11), (16), (22)-

(38), (40), (41), (42); 

c) cu amendă de la 600 la 1.200 de lei, cele prevăzute la alineatele (12), (17), (19), (21); 

d) cu amendă de la 800 la 1.600 de lei, cele prevăzute la alineatele (1), (2), (5), (6), (9), (14), (20), 

(39), (44), (45). 

e) cu amendă de la 1.000 la 2.000 de lei, cele prevăzute la alineatele (3), (4), (13). 

 

⮚ Pentru persoanele juridice 

    f) cu amendă de la 600 la 1.200 lei, cele prevăzute la alineatele (7), (8); 

    g) cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei, cele prevăzute la alineatele (1), (2), (5), (6), (9), (10), (12), 

(13), (14), (16)-(25), (28)-(42), (44), (45); 

    h) cu amendă de la 2.000 la 2.500 lei cele prevăzută la alineatele (3), (4), (26), (27). 

 

                                                           CAPITOLUL VII 

                          Norme privind activitatea agenților economici și comerciali 

 

Articolul 13 

      În vederea desfășurării activității agenților economici și comerciali, sunt interzise și se 

sancționează următoarele fapte săvârșite de către persoanele fizice/juridice: 

  Constituie încălcări ale normelor legale și se sancționează persoanele fizice și juridice 

responsabile, după cum urmează: 

(1) Vânzarea produselor și mărfurilor de orice fel prin efectuarea de comerț ambulant și comerț 

promoțional, fără autorizație,  în alte locuri şi cu alte  mijloacele de expunere decât cele stabilite 

de organele primăriei, agenții comerciali fiind obligați să mențină în permanență curățenia zonei 

în care își desfășoară activitatea; 

(2) Împiedicarea sau sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului 

organelor de control abilitate; 
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(3) Neprezentarea reprezentanţilor legali ai agenților economici la locul, data și ora stabilite de 

către organele de control; 

(4) Colectarea și depozitarea deșeurilor de orice fel provenite din activitățile agenților economici 

se face în europubele, nefiind permisă utilizarea altor recipiente (cutii de colectare, alte 

ambalaje); 

(5) Este obligatorie asigurarea ordinii și curățeniei în localuri și spațiile exterioare aferente 

(inclusiv a teraselor) în care se desfășoară activităţi de comerţ și a locurilor de depozitare a 

mărfurilor și ambalajelor; 

(6) Depozitarea deșeurilor rezultate în urma prestării activităților comerciale în recipiente 

destinate colectării deșeurilor de la populație sau în coșurile stradale situate pe domeniul public; 

(7) Nerespectarea măsurilor în vederea colectării selective a deșeurilor și utilizarea 

necorespunzătoare a recipientelor puse la dispoziție în acest scop, conform destinației fiecărui tip 

de container; 

(8) Depozitarea de deșeuri de orice fel pe terenurile proprietate privată respectiv pe domeniul 

public sau domeniul privat al unității administrativ teritoriale, fără acordul de mediu și/sau al 

autorității publice locale; 

(9) Este obligatorie curățarea zăpezii imediat după depunere și a gheții, precum și în cazul 

formării poleiului, de pe trotuarele din fața imobilelor pe care le dețin/administrează, în vederea 

circulației normale a pietonilor. 

 

Articolul 14 

Faptele prevăzute la Articolul 13 din prezentul Regulament, săvârșite de persoanele fizice/juridice 

se sancţionează,  după  cum urmează: 

⮚ Pentru persoanele fizice 

a) cu amendă de la 500 la 1.000 lei, cele prevăzute la alineatele (1), (3); 

b) cu amendă de la 1.000 la 2.000  lei, cele prevăzute la alineatele (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9). 

 

⮚ Pentru persoanele juridice 

c) cu amendă de la 800 la 1.600 lei, cele prevăzute la alineatele (1), (5); 

d) cu amendă de la 1.500 la 2.500 lei, cele prevăzute la alineatele (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9). 

 

 

C A P I T O L U L    VIII 

Constatarea  contravențiilor 

 

Articolul 15 
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(1)  Săvârşirea faptelor stabilite în prezenta hotărâre, dacă nu au fost comise astfel de condiţii încât 

potrivit legii penale să fie considerate infracţiuni, constituie contravenţii şi se sancţionează 

conform prezentelor norme;  

(2)  Contravențiile și sancțiunile la prezenta hotărâre se constată şi se aplică prin procese-verbale; 

(3)  Dacă prin săvârșirea contravențiilor au fost pricinuite pagube, prin procesul-verbal de 

constatare a contravenției se vor stabili și despăgubirile, cu acordul expres al entității 

prejudiciate/Primarului, făcându-se mențiunile corespunzătoare în procesul-verbal, fie pe baza 

costului de achiziție și a costurilor aferente refacerii acestora (în cazul mobilierului stradal sau 

a altor bunuri evaluabile direct), fie pe baza tarifelor de determinare a acestora; 

(4)  Constatarea contravențiilor la prezenta hotărâre se face de către următoarele persoane, 

denumite generic agenţi constatatori:  

a) Primarul orașului Ocna Sibiului;  

b) persoanele împuternicite de către Primarul orașului Ocna Sibiului; 

c) agenţii Serviciului Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei Ocna Sibiului;  

(5)  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; numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului, 

descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, 

precum şi arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea 

eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se 

sancţionează contravenţia; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau 

comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; 

termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea; 

(6)  În cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români cu 

domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse şi următoarele date: seria şi numărul 

paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi 

statul emitent; 

(7)  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 ale persoanei care o reprezintă; 

(8)  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; 

(9)  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 
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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; 

(10)  Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator; 

(11)  În cazul în care contravenientul este minor, procesul-verbal va cuprinde numele, prenumele 

și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia. 

 

 

C A P I T O L U L   IX 

Aplicarea  sancțiunilor contravenţionale 

 

Articolul 16 

(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 două luni de la data 

întocmirii acestuia; 

(3)  În cazul în care contravenientul a fost sancționat cu amendă, precum și dacă a fost obligat la 

despăgubiri, odată cu procesul verbal, acestuia i se va comunica și înștiințarea de plată. În 

înștiințarea de plată se vor face mențiuni 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; 

(4)  Dacă agentul constatator aplică şi sancţiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea 

procesului-verbal, copia de pe acesta se înmânează contravenientului, făcându-se menţiune în 

acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.Dispozițiile arătate se 

aplică şi faţă de celelalte persoane cărora trebuie să li se comunice copia de pe procesul-

verbal, dacă sunt prezente la încheierea acestuia; 

(5)  În cazul în care contravenientul nu este prezent sau refuză să semneze procesul-verbal, 

comunicarea acestuia, precum și înștiințarea de plată se fac de către agentul constatator în 

termen de cel mult două  luni de la data întocmirii procesului-verbal; 

(6)  Comunicarea procesului- verbal și a înștiințării de plată se face prin poștă, cu aviz de primire, 

sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operațiunea de afișare se 

consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor; 

(7)  Contravenientul poate achitaîn termenul prevăzut de lege jumătate din minimul amenzii 

prevăzută în prezenta hotărâre, agentul constatator făcând mențiuni despre această posibilitate 

în procesul-verbal; 
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(8)  Plata amenzii se face la Primăria de domiciliu sau online, iar o copie de pe chitanță se predă 

de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă organului din care acesta 

face parte; 

(9)  În cazul în care contravenientul a achitatamendaprevăzută de prezenta hotărâre pentru fapta 

săvârșită, orice urmărire încetează. 

 

C A P I T O L U L  X 

Căile de atac 

Articolul 17 

(1)  Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se poate face plângere în termen de 

15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia; 

(2)  Plângerea, împreună cu copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenției, se depune 

la Judecătoria Sibiu. 

 

 

 

 

 

C A P I T O L U L  XI 

Dispoziții  finale 

Articolul 18 

(1)  Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu Legea nr. 203/2018 privind măsuri de 

eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic a contravențiilor cu modificările și completările ulterioare, precum și 

cu alte reglementări  aplicabile  incidente, în vigoare  respectiv ce vor fi emise ulterior. 

(2)  Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute în prezentul Regulament, precum și 

stabilirea despăgubirii pe baza  tarifelor aprobate, dacă este cazul,  se vor face de către Primar 

sau împuterniciții acestuia.  

(3)  Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 zile de la data adoptării.  

(4)  Începând cu data intrării în vigoare, încetează aplicabilitatea Regulamentului aprobat prin 

HCL  nr. 33/30.05.2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

INIŢIATOR,  
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PRIMAR 

 


