
ROMANIA 

JUDETUL CALARASI 

COMUNA CRIVAT 

CONSILIUL LOCAL CRIVAT 

 

H O T Ă R Â R E                       PROIECT 

privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza 

administrativ teritorială a comunei Crivat judetul Calarasi. 

 

Consiliul local al comunei Crivat judetul Calarasi, întrunit în şedinţă 

ordinara la data de_______________; 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr._____din_______, precum şi proiectul de 

hotărâre iniţiat de către d-l primar Robu Ion; 

- Raport nr........../................/2018 al sefului SVSU.  

- Raport nr........../................/2018 al Viceprimaruluicomunei Crivat. 

- Legea nr. 101/2006 privind serviciile publice de salubritate a 

localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.24 din OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 

rurale cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.2, alin. 2 şi ale art.8, alin.(2) lit.d) din OG nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor 

norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată; 

- Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind 

degradarea mediului, republicată; 

- Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată; 

- avizul  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Crivat. 

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1. Se aprobă stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza 

administrativ teritorială a comunei Crivat judetul Calarasi, conform 

Regulament, anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

 

 

 

 

 



Art.2.Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe site-ul 

comunei Crivat, prin afişare la sediul Primăriei,si alte mijloace,se va 

comunica primarului comunei, Aparatului de specialitate al primarului, 

precum şi Instituţiei Prefectului . 

 

 

  Initiator, Primar                                                            Avizeaza, 

consilier, Robu Ion                                                        Secretar, 

                                                                                        Burlac Ion 

 

 

 

Nr.___ 

Adoptata la Crivat, 

Astazi,_______2018 

 

 

 

 

Adoptata cu __voturi pt, __impotriva,__abtineri,__consilieri prezenti, 

consiliul fiind format din 11 consilieri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr. 1 la HCL 

Nr._____din_______2018 

 

R E G U L A M E N T 
privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza 

administrativ-teritorială a comunei Crivat judetul Calarasi 

 

Capitolul I. 

Întreţinerea şi repararea străzilor, drumurilor, podurilor, podeţelor şi 

trotuarelor, modernizarea drumurilor existente, reglementarea 

circulaţiei 

 

Art.1. Pentru reglementarea desfăşurării traficului rutier şi pietonal, 

întreţinerea şi exploatarea căilor publice, următoarele fapte constituie 

contravenţii: 

a) executarea de lucrări sau săpături pe domeniul public şi privat al comunei 

Crivat judetul Calarasi,fără aprobările legale necesare şi neasigurarea 

împrejmuirilor de protecţie şi iluminare pe timp de noapte, nesemnalizarea 

cu panouri de avertizare a zonelor unde se execută lucrări; 

b) nerefacerea în starea iniţială a zonelor unde au avut loc lucrări, 

neevacuarea resturilor şi gunoaielor rezultate în urma lucrărilor efectuate, 

precum şi depozitarea acestora în alte locuri decât cele stabilite prin 

aprobarea acordată; 

c) depozitarea pe străzi, trotuare, pe zone verzi, terenuri virane a gunoaielor, 

materialelor de orice fel, autilajelor, etc.; 

d) circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor cu gabarit depăşit fără 

autorizaţie specială în acest sens şi fără luarea măsurilor de protecţie şi 

securitate; 

e) degradarea sau distrugerea indicatoarelor de circulaţie, a parapeţilor la 

poduri sau de protecţie; 

f) neexecutarea și decolmatarea șanțurilor de scurgere a apelor din dreptul 

proprietății, atât pentru proprietățile din intravilan cât și cele din extravilan 

limitrof drumului. 

Art.2. Contravenţiile prevăzute la art.1 se sancţionează cu amendă de la 150 

la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 200 la 1500 lei pentru instituţiile 

publice şi agenţii economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi 

pentru alte persoane juridice; 

 

 

 

 

 

Capitolul II. 



Igienizarea şi salubrizarea comunei, curăţarea străzilor, trotuarelor şi a 

celorlalte locuri publice, colectarea, depozitarea şi transportul gunoiului 

menajer 

 

Art.3. În vederea creării unor condiţii de viaţă corespunzătoare pentru 

cetăţenii comunei Crivat judetul Calarasi ,a menţinerii şi păstrării curăţeniei, 

săvârşirea următoarelor fapte constituie contravenţii: 

a) depozitarea sau aruncarea gunoiului menajer, gunoiului de grajd, sau alte 

gunoaie, pe stradă,trotuare, spaţii verzi, păşuni, în câmp, sau alte locuri; 

b) murdărirea străzilor cu gunoi menajer, gunoi de grajd, resturi vegetale, 

noroi sau pământ de pe roţile autovehiculelor, tractoarelor, utilajelor 

agricole, sau pierderi de materiale din coroseriile şi remorcile acestora; 

c) neasigurarea condiţiilor de igienă prin operaţii de curăţenie, dezinsecţie şi 

deratizare a imobilelor şi a spaţiilor pe care le deţin; 

d) scoaterea gunoaielor şi a apelor reziduale din localuri, puncte de lucru, 

gospodării, pe străzi sau zone verzi, precum şi îndepărtarea gunoiului 

măturat de pe trotuare sau acostamentul drumului în rigole sau pe carosabil şi 

depozitarea acestuia în alte locuri decât cele speciale destinate acestui scop; 

e) deversarea materialelor toxice, inflamabile sau explozibile pe străzi sau 

zone verzi, pe malurile apelor curgătoare sau în locuri publice, precum şi 

efectuarea de lucrări de întreţinere sau reparaţii la autovehicule, tractoare, 

maşini agricole în aceste locuri dacă prin aceasta se produc scurgeri de 

combustibil,ulei sau alte lichide specifice; 

f) neîndeplinirea obligaţiei de curăţare şi intretinere a trotuarelor, şanţurilor, 

podurilor şi podeţelor din faţa proprietăţii; 

g) neîndeplinirea obligației de curăţare a gheţii şi zăpezii din dreptul 

proprietății în perioada sezonului rece; 

h) depozitarea sau aruncarea deşeurilor de orice fel pe marginea apelor 

curgătoare, pe marginea arterelor de circulaţie, pe terenuri virane, pe păşuni 

sau pe orice alte terenuri aparţinând domeniului public şi privat al comunei; 

i) lăsarea nesupravegheată a animalelor domestice pe drumurile publice sau 

pe terenurile agricole ale altor cetăţeni; 

j) transportarea gunoiului de grajd și depozitarea acestuia în locuri 

neautorizate. 

k) depozitarea materialelor rezultate din demolări, moloz și alte reziduuri în 

locuri neautorizate. 

Art.4. Contravenţiile prevăzute la art.3: 

- lit. a), b), c), d), e), f), g) și i) se sancţionează cu amendă de la 100 la 1000 

lei pentru persoanele fizice şi de la 200 la 1500 lei pentru instituţiile publice 

şi agenţii economici, cu sau fără personalitate juridică,precum şi pentru alte 

persoane juridice; 

- lit.h), j) și k) se sancţionează cu amendă de la 200 la 1500 lei pentru 

persoanele fizice şi de la 500 la 2500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii 

economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane 

juridice; 

 

 

 

 



 

 

 

Capitolul III. 

Desfăşurarea activităţii de comerţ, comerţ stradal, în târguri şi oboare, 

pe raza comunei Crivat judetul Calarasi. 

 

Art.5. Sunt considerate contravenţii următoarele: 

a) încălcarea regulilor de comerţ stabilite prin lege, în limita competenţelor 

specifice autorităţilor administraţiei publice locale; 

b)desfăşurarea activităţii de comerţ stradal fără achitarea taxei la Primăria 

comunei Crivat; 

c)comercializarea de mărfuri în târguri sau oboare pentru care deţinătorii 

acestora nu posedă autorizaţie comercială valabilă, certificat de provenienţă a 

mărfii sau certificat de producător; 

d) sacrificarea animalelor destinate vânzării în alte locuri decât cele special 

amenajate şi fără respectarea strictă a normelor igienico-sanitare; 

e) comercializarea în incinta unităţilor de invatămant, precum şi pe aleile de 

acces în aceste instituţii de băuturi alcoolice şi tutun; 

f)desfasurarea activităţilor comerciale în locuri neautorizate de primar in 

vederea eliminarii oricarei forme privind comertul ambulant neautorizat; 

g) nerespectarea prevederilor privind orarul de funcţionare şi aprovizionare 

al operatorilor economici; 

h) desfăşurarea de activităţi comerciale fără a avea la locul de desfăşurare a 

activităţii a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a 

mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi 

altor documente stabilite de lege sau acte administrative ale autorităţii locale; 

i) nerespectarea normelor legale privind privind comercializarea obiectelor 

cu caracter religios; 

j) neafişarea preţurilor produselor comercializate şi a serviciilor prestate; 

k) comercializarea de animale vii, păsări, fără acte de proveniență, de 

sănătate și autorizațiile prevăzute de lege; 

Art.6. Săvârşirea faptelor prevăzute la art.5 constituie contravenţii şi se 

sancţionează cu amendă de la 150 la 1000 lei pentru persoanele fizice şi de la 

200 la 2000 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici, cu sau fără 

personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul IV. 

Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, a mobilierului stradal 



 

Art.7. Constituie contravenţii săvârşirea următoarelor fapte: 

a) distrugerea sau degradarea în orice mod sau prin orice mijloace a 

mobilierului stradal, răsturnarea coşurilor de gunoi sau schimbarea locului 

acestora, aşezarea cu picioarele pe bănci; 

b) distrugerea sau degradarea în orice mod sau prin orice mijloace a 

amenajărilor din comuna Crivat; 

c) lăsarea liberă a animalelor domestice pe spaţiile verzi sau în alte locuri 

interzise acestora; 

d) distrugerea spaţiilor verzi amenajate sau ruperea arbuştilor; 

e) degradarea sau deteriorarea, murdărirea, practicarea de inscripţii sau 

însemne monumentelor de orice fel; 

f) distrugerea gardurilor şi împrejmuirilor ornamentale; 

Art.8. Săvârşirea faptelor prevăzute la art.7 constituie contravenţii şi se 

sancţionează cu amendă de la 100 la 1000 lei pentru persoanele fizice şi de la 

200 la 1500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici, cu sau fără 

personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice; 

 

Capitolul V. 

Respectarea normelor privind executarea construcţiilor, întreţinerea 

şi administrarea clădirilor de orice natură 

 

Art.9. Săvârşirea următoarelor fapte, privind întreţinerea construcţiilor, a 

utilizării clădirilor şi a spaţiilor cu altă destinaţie, constituie contravenţii: 

a) neîntreţinerea în stare corespunzătoare a clădirilor, tonetelor, chioşcurilor, 

spaţiilor comerciale unde îşi desfăşoară activitatea cu titlu de folosinţă sau 

proprietate, prin asigurarea spălării geamurilor şi a vitrinelor, 

înlocuirea celor sparte, vopsirea tocăriei şi a tâmplăriei, etc.; 

b) neluarea măsurilor de curăţare a faţadelor locuinţelor şi altor construcţii, 

tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora; 

c) neexecutarea de îndată a curăţării căilor publice din jurul şantierelor de 

construcţie, murdărite cu pământ, moloz sau resturi de la aceste lucrări; 

d) nefinalizarea construcţiilor începute pe baza autorizaţiilor eliberate de 

primarie în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea. 

e) menţinerea în stare necorespunzătoare a împrejmuirilor imobilelor, a 

gardurilor, porţilor şi neluarea măsurilor de conservare a clădirilor; 

f) aplicarea de afişe, reclame sau anunţuri pe pereţii clădirilor, pe stâlpi de 

susţinere a reţelei dealimenatre cu energie electrică sau în alte locuri decât 

locurile publice de afişaj de pe raza comunei. 

Art.10. Contravenţiile prevăzute la art.9 se sancţionează cu amendă de la 

150 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 200 la 1500 lei pentru 

instituţiile publice şi agenţii economici, cu sau fără personalitate juridică, 

precum şi pentru alte persoane juridice; 

 

Capitolul VI. 

Activitatea de transport persoane, mărfuri, transportul produselor 

agricole 

de pe câmp cu atelajele cu tracţiune animală 

 



Art.11. Pentru respectarea ordinii şi întărirea siguranţei în circulaţia 

mijloacelor de transport, păstrarea curăţeniei şi aspectului corecpunzător a 

acestora, respectarea ritmicităţii circulaţiei şi asigurarea unor condiţiioptime 

de călătorie, următoarele fapte sunt considerate contravenţii: 

a) punerea în circulaţie a veiculelor de orice fel deteriorate, care nu 

îndeplinesc condiţiile de curăţenie,poluează atmosfera, au scurgeri de ulei, 

motorină, benzină, alţi carburanţi sau lichide specifice; 

b) neasigurarea curăţeniei şi neigienizarea mijloacelor de transport pe care le 

deţin sau folosesc, pe tot timpul în care acestea se află în circulaţie; 

c) depăşirea capacităţii de încărcare şi etanşarea necorespunzătoare a 

vehiculelor ce efectuează transport de materiale, împrăştierea acestora în 

timpul transportului, murdărirea şi degradarea căilor publice; 

d) circulaţia pe drumurile publice a mijloacelor de transport cu tracţiune 

animală fără a avea numere de la Primărie, 

e) scurgerea sau căderea din mijloacele de transport cu tracţiune animală a 

produselor agricole, gunoiului de grajd, sau alte materiale care duc la 

murdărirea sau degradarea căilor de acces; 

f) ieșirea tractoarelor de la arat pe drumurile publice fără să-și curețe roțile de 

pământ. 

Art.12. Săvârşirea faptelor prevăzute la art.11 constituie contravenţii şi se 

sancţionează cu amendă de la 150 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 

250 la 1500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici, cu sau fără 

personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice. 

 

Capitolul VII. 

Protecţia mediului 

 

Art.13. Pentru protejarea mediului înconjurător următoarele fapte constituie 

contravenţii: 

a) aruncarea sau depozitarea gunoaielor sau deşeurilor de orice fel în alte 

locuri decât cele special amenajate, aruncarea gunoiului menajer pe stradă 

sau alte locuri,  

precum şi aruncarea de deşeuri rezultate din construcţii (moloz, cărămizi, 

bolţari, lemn, etc.), pe stradă, pe spaţii verzi sau alte locuri decat cele special 

amenajate; 

b) aprinderea deşeurilor de orice fel, în locuri publice sau alte locuri dacă se 

produce disconfort prin poluare; 

c) arderea miriştilor, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase uscate de pe câmp; 

d) defrişarea vegetaţiei lemnoase si depozitarea acesteia in locuri nepermise; 

e) provocarea de poluare accidentală datorată nesupravegherii executării 

lucrărilor noi, funcţionării instalaţiilor, echipamentelor tehnologice; 

f) provocarea de poluare prin evacuarea sau aruncarea în apă, atmosferă, pe 

sol a unor deşeuri,ape murdare sau substanţe periculoase; 

 

 

 

g) spălarea în apele naturale a ambalajelor de pesticide şi de alte substanţe 

periculoase, precum şi autilajelor cu care s-au transportat; 



h) nerespectarea interdicţiilor în legătură cu utilizarea pe terenurile agricole 

de pesticide sau îngrăşăminte chimice; 

i) aruncarea de resturi solide, deşeuri de la animale sau gunoi de grajd (paie, 

coceni, crengi, frunze) în şanţuri, rigole de scurgere, pe drumurile publice, pe 

păşuni sau alte locuri în care este interzisă aruncarea acestora; 

j) aruncarea cadavrelor de animale în alte locuri decât cele special amenajate; 

k) deversarea în stradă, în şanţuri sau rigolele de scurgere a dejecţiilor de la 

animale; 

l) deversarea sau evacuarea în mod intenționat a apelor uzate sau a dejecțiilor 

din instalațiile sanitare sau de canalizare pe străzi, trotuare, zone verzi, șanțul 

din dreptul proprietății sau în apele curgătoare; 

m) aprinderea intenționată a miriștilor, tufărișului a vegetației ierboase 

uscate, fără aprobările legale; 

n) tăierea de stejarii sau alte specii protejate; 

o) aruncarea resturilor vegetale din gospodăriile individuale, a molozului, 

resturilor din demolări sau lucrări de reparații a locuințelor, în pubelele 

destinate gunoiului menajer. 

Art.14. Contravenţiile prevăzute la art.13 se sancţionează cu amendă de la 

100 la 1000 lei pentru persoanele fizice şi de la 150 la 2000 lei pentru 

instituţiile publice şi agenţii economici, cu sau fără personalitate juridică, 

precum şi pentru alte persoane juridice. 

 

 

Capitolul VIII. 

Menţinerea ordinii şi liniştii publice 

 

Art.15. În vederea menţinerii şi asigurării liniştii şi ordinii publice, 

săvârşirea următoarelor fapte constituie contravenţii: 

a) distrugerea sau vandalizarea becurilor de la iluminatul public stradal; 

b) nerespectarea legislaţiei privind privind regimul de deţinere a câinilor 

periculoşi şi agresivi; 

c)nerespectarea normelor legale privind afişul publicitar, afişajul electoral, şi 

orice formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la 

locul de desfăşurare a activităţii economice; 

d)nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români. 

e) distrugerea şi vandalizarea băncilor, gradenelor, scuarurilor şi troiţelor sau 

alte bunuri publice de pe raza comunei. 

f) legarea sau priponirea animalelor domestice pe marginea șanțului din 

dreptul proprietății, iar acestea încurcă circulația pe drumurile publice; 

 

 

 

 

 

Art.16 Contravenţiile prevăzute la art.15 se sancţionează cu amendă de la 

150 la 1000 lei pentru persoanele fizice şi de la 200 la 2000 lei pentru 

instituţiile publice şi agenţii economici, cu sau fără personalitate juridică, 

precum şi pentru alte persoane juridice. 



Art.17. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în 

prezentul Regulament se face prin proces verbal încheiat de împuterniciţii 

primarului. Art.18. Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei, 

partea nemulţumită poate face plângere în termen de 15 zile de la 

comunicarea sau de la data înmânării, la Judecătoria Oltenita judetul 

Calarasi. 

Art.19. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la 

data încheierii procesului verbal, sau, după caz, de la data comunicării 

acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute pentru fapta săvârşită, 

agentul constatator făcând menţiune despre aceasta în procesul verbal. Plata 

amenzii se face la 

casieria Primăriei comunei Crivat. 

Art.20. Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile OG 

nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată, modificată şi 

completata. 

 

 

 

 

         Initiator,Primar 

                 Robu Ion 

 

                                                                                     Avizează pentru                         

legalitate 

                                                                                                  Secretar, 

                                                                                                 Burlac Ion 

 


