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si de igien ă din municipii1 Tecuci

Prin H.C.L. nr.104/ 11.08.2006 s-au aprobat Normele de salubritate si Normele de igienă ale
muriicipiului Tecuci, hotărâre ce nu a mai fost reactualizat ă cu modificările legislative survenite în perioada
2006-2017. Ţinând cont si de dezvotarea urban ă din ultima perioad ă, este necesară reactualizarea acestor
norme care vor cuprinde responsabilit ăţi ale tuturor persoanelor fizice şi juridice din municipiul Tecuci cât si
sancţiunile aplicate în caz de nerespectarea acestora.
Având în vedere prevederile Legii nr.52/2003, republicat ă în 2013, privind transparen ţa
decizional ă în administraţia publică si anume:
• art. 2, lit.b), citez: Principiile care stau la bazaprezentei legi sunt urmatoarele.
b) consultarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite, la initiativa autoritatilor publice, in procesul de
elaborare aproiectelor de acte normative;
*
art. 3, Iit.a) si c) citez: In intelesul prezentei legi, termenii de mai jos se dejînesc astfel:
a) act normativ - actul emis sau adoptat de o autoritate publica, cu aplicabilitate generala,•
c) elaborarea de acte normative - procedura de redactare a aunui proiect de act normativ anterior supunerii
spre adoptare;
* art.7, alin (1), citez: (1) In cadrulprocedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea
administratiei publice are obli,atia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune in site-ul propriu, sa-1
ajiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului, si sa-1 transmita catre mass-media centrala sau
lcoala, dupa caz. autoritatea administratiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor
persoanelor care au depus o cerere pentruprimirea acestor informatii.
Rugăm analizaţi si dispuneţi începerea procedurilor legale pentru dezbaterea public ă a proiectului
Normele de salubritate si Normele de igienă în Municipiul Tecuci, anexat prezentului referat, în vederea
definitivării acestuia si supunerii spre dezbatere si aprobare în sedinta Consiliului Local Tecuci.

Întocmit,
Mari
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
La proiectul de hot ă râre privind: modificarea Normelor de salubrizare si a Normelor de igien ă
din municipiul Tecuci

Dezvoltarea urbanistic ă ap ă rută din perioada 2006-2017 coroborat cu modific ă rile legislative
impun o modificare a H.C.L. Tecuci nr. 104/2006, cu privire la Normele de salubritate si de
igien ă din municipiul Tecuci
Normele au fost elaborate în baza urm ătoarelor acte normative:
- O.G. nr. 21/2002 privind gospod ă rirea localit ăţilor urbane şi rurale, cu modific ă rile ş i
completările ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut ă rii lucrărilor de construcţii, republicat ă , cu
modifică rile ş i completă rile ulterioare §i Normeie metodologice de aplicare ale acesteia;
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicat ă , cu modific ările şi
completă rile ulterioare;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţ ii, cu modific ările ş i completă rile ulterioare;
- Legea nr. 230/2007 privind înfiin ţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţ iilor de proprietari,
cu modificările şi complet ă rile ulterioare;
- H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007,
cu modificările şi completă rile ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administra ţia publică local ă , republicată , cu modifică rile şi
complet ările ulterioare;
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven ţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igien ă şi a recomand ărilor privind mediul
de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a
localităţilor, cu modific ările şi completă rile ulterioare;
- Legea nr. 101/2006, a Serviciului de salubrizare a localit ăţilor, cu modifică rile ş i completările
ulterioare;
- Legea nr. 205/2004, privind protecţia animalelor, cu modific ările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr.155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor f ă ră stă pân, cu
modifică rile ş i completă rile ulterioare;
- H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr.
1 55/2001;
- Legea nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu ap ă ş i canalizare, republicată , cu
modifică rile ş i completă rile ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit ăţi publice, republicat ă , cu modificările şi
complet ă rile ulterioare;

- O.G. nr. 195/2005, privind protec ţia mediuiui, cu modific ă rile şi compJetările ulterioare;
- O.U.G. nr. 195/2002, privind circula ţia pe drumurile publice, republicat ă , cu modifică rile şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 107/1996 - Legea Apelor, cu modific ă rile şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 856/2002 privind eviden ţa gestiunii de şeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând
deşeurile, inclusiv de şeurile periculoase, cu modific ările şi complet ă rile ulterioare;
- Ordinului Ministrului Lucră rilor Publice şi Amenaj ă rii Teritoriului nr. 63/N/1 998;
- Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spa ţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modific ă rile şi complet ă rile ulterioare;
- H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglement ărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi
privat de interes local, cu modific ările ş i completă rile ulterioare;
- Legea nr. 21 1/201 1 privind regimul de şeurilor, cu modific ările şi complet ă rile ulterioare;

Necesitatea normelor de salubritate si a celor de igien ă Ia nivelul localităţii Tecuci
Ordonanţa Guvernului nr.21/2002, privind gospod ărirea localităţilor urbane si
rurale, prevede c ă organizarea, derularea şi participarea la activit ăţile edilitar-gospod ăreşti
este o obligaţie permanentă a consiliilor locale, a primarilor, a autorit ăţilor şi instituţiilor
publice, a agenţilor economici, cu sau far ă personalitate juridic ă, precum şi a cetăţenilor.
Prin activit ăţi edilitar - gospod ăreti se definesc ansamblul ac ţiunilor de
utilitate şi interes local, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorit ăţilor
administraţiei publice locale, prin care se asigur ă buna gospodărire, p ăstrarea curăţeniei,
respectarea normelor de igien ă, precum şi înfrumuseţarea localit ăţilor urbane şi rurale de
pe întreg cuprinsul ţării.
Prezentele norme sunt elaborate în scopul stabilirii atât a obliga ţiilor fiecăruia
la păstrarea cur ăţeniei si înfrumuseţarea municipiului Tecuci cât si a sancţiunilor ce vor fi
aplicate.
Prin H.C.L. nr.104/ 11.08.2006 s-au aprobat Normele de salubritate si
Normele de igienă ale municipiului Tecuci, hot ărâre ce nu a mai fost reactualizat ă cu
modificările legislative survenite în perioada 2006-2017. Ţinând cont si de dezvoltarea
urbană din ultima perioadă, este necesară reactualizarea acestor norme care vor cuprinde
responsabilităţi ale tuturor persoanelor fizice si juridice din municipiul Tecuci cât si
sancţiunile aplicate în caz de nerespectarea acestora. Modificarea HCL nr. 104 /2006 se
poate face doar dup ă consultarea cet ăţenilor municipiului Tecuci dar si a persoanelor
juridice, serviciilor publice si instituţiilor interesate s.a.
Având în vedere prevederile Legii nr.52/2003, republicat ă în 2013, privind
transparenţa decizional ă în administraţia pub!ică si anume:
art. 2, Iit.b), citez: Principiile care stau la bazaprezentei legi sunt urmatoarele:
b) consultarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite, la initiativa autoritatilor publice, in
procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
* art. 3, lit.a) si c) citez: hi intelesulprezentei legi, termenii de maijos se dejinesc astfel:
a) act normativ - actul emis sau adoptat de o autoritate publica, cu aplicabilitate generala;
c) elaborarea de acte normative - procedura de redactare a aunui proiect de act normativ
anterior supunerii spre adoptare;

*

art. 7, aI in (1), citez: (1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte
normative autoritatea adminislratiei publice are obli.zatia sa publice un anunt referitor la
aceasta actiune in site-ul propriu, sa-1 ajiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil
publicului, si sa-1 transmita catre mass-media centrala sau lcoala, dupa caz. autoritatea
administratiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au
depus o cerere pentru primirea acestor informatii.
Obiectivul general al acestor norme îl constituie obliga ţiile si responsabilit ăţile concrete cu
privire la
protecţia mediului construit si natural
colectarea în sistem organizat şi controlat a de şeurilor municipale şi a celor asimilate
acestora, de şeuri din construcţii şi deşeuri industriale;
respectării normelor de executarea construc ţiilor şi de siguranţă a acestora;
întreţinerii aspectului civilizat, în bun ă stare a construc ţiilor, incintelor,
împrejmuirilor;
întreţinerii şi reparaţiei drumurilor;
asigurării/întreţinerii curăţeniei Iocurilor publice şi a gestion ării deşeurilor
municipale şi a celor asimilate acestora, de şeuri din construc ţii şi deşeuri industriale;
administrării/îngrijirii spaţiilor verzi, a conserv ării şi protecţiei mediului, precum şi
a altor lucrări şi dotări publice;
menţinerii curăţeniei în târguri, oboare şi pieţe;
efectu ării pub!icităţii în spaţiile publice, conform reglement ărilor în vigoare
asigurării ordinei şi siguranţei publice;
protecţiei sanitare publice;
respectării normelor legale şi a condiţiilor specifice de deţinere a animalelor de
fermă şi a celor de companie pe raza localit ăţii Tecuci;
combaterii vectorilor: roz ătoare, insecte, d ăunători - pe raza municipiului Tecuci;
canalizării, alimentării cu apă şi epurării apelor uzate.

2. Concluzii
Amenda contraven ţionala prev ă zută de actul normativ la sfâritul fiec ă rui capitol, are scopul de
a produce o stare de reflec ţ ie si regret a celui afectat de m ă sură , din perspectiva a cel pu ţin
doua aspecte: unul are in vedere fapta ca atare prin care a fost nesocotita o regula importanta
din normele de securitate si a celor de igien ă iar a doua se refera la consecin ţa de ordin
material, suportata de c ă tre împricinat si care presupune o anumita renun ţare la realizarea
anumitor obiective planificate si implicit la respectarea legisla ţ iei în vigoare.
Întocm it
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HOT Ă RÂREA NR.___
DIN_____________

Privind: modificarea Normelor de salubritate si a Normelor de iien ă din Municipiul
Tecuci

Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit de îndat ă în şedinţa ordinară
din data de
Având în vedere:

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub nr
- raportul de specialitate întocmit de SADPP, înregistrat sub nr._____________
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr._________
In baza prevederilor:

-Art. 36 alin2 lit. d) din Legea 2 1 5/200 1 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 2002 privind gospod ărirea localit ăţilor urbane si
rurale
-Art.45, alin 1 şi art. 11 5 alinl, lit.b) din Legea 2 1 5/200 1 privind administra ţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Dispoziţiei nr. 872/26.07.2017 privind constituirea comisiei pentru elaborarea
proiectului de hot ărâre privind aprobarea normelor de salubritate si a normelor de igien ă din
municipiul Tecuci,
- referatului nr. 44099 din 08.08.2017 privind propunerea spre dezbatere public ă a
normelor de salubritate si a normelor de igien ă din mun. Tecuci,
HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aprob ă modificarea Normelor de salubritate si a Normelor de igienă pentru
Municipiul Tecuci prev ăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Anexa nr. 1 face parte integrant ă din prezenta hot ărâre.
Art.3. Incepând cu data prezentei orice prevedere contrar ă acestei hotărâri se abrog ă.
Art.3. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci.
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija secretarului
Municipiului Tecuci.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR UAT Mun. Tecuci
Valerica Fotache
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DIN
Privind: modificarea Normelor de salubritate si a Normelor de iien ă din Municipiul
Tecuci

Modificările legislative ap ărute în perioada 2006-2017, în ceea ce privete
serviciul de salubrizare a localit ăţilor, organizarea si funcţionarea serviciului public al
Poliţiei Locale, cât si a dezvoltării urbane din aceeai perioad ă impune modificarea Normelor
de salubritate cât si a Normelor de igienă din Municipiul Tecuci aprobate prin H.C.L. nr.
104/1 1 .08.2006.
Prin aceste modific ări se intenţionează o mai mare responsabilizare a locuitorilor
municipiului precum si implicarea persoanelor juridice în ceea ce privete gospod ărirea
localităţii. Asigurarea si păstrarea cur ăţeniei constituie o obligaţie fundamental ă atât a
autorităţii administraţiei publice locale cât si a instituţiilor publice, a persoanelor juridice ş
fizice.
Acest proiect de hot ărâre este supus spre analizarea si aprobarea Consiliului Local
Tecuci după desfă urarea procedurii dezbaterii publice conform Legii nr. 52/ 2003
republicată în 2013, privind transparenţa decizională în administraţia public ă .

Cătălin Constantin Hurdubae

ROMÂNIA
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RAPORT DE SPECIALITATE
NR.J
Privind: modificarea Normelor de salubritate si a Normelor de iien ă din Municipiul
Tecuci

Dezvoltarea
urbanistic ă apărută din perioada 2006-20 1 7 coroborat cu
modificările legislative impun o modificare a H.C.L. Tecuci nr. 104/2006, cu privire la
Norrnele de salubritatei de igien ă din municipiul Tecuci.
Ordonanţa Guvernului nr.21/2002, privind gospod ărirea localităţilor urbane si
rurale, prevede c ă organizarea, derularea şi participarea la activit ăţile edilitar-gospod ăreşti
este o obligaţie permanentă a consiliilor locale, a primarilor, a autorit ăţilor şi instituţiilor
publice, a agenţilor economici, cu sau fără personalitate juridic ă, precum şi a cetăţenilor. Prin
activităţi edilitar - gospodăreti se definesc ansamblul ac ţiunilor de utilitate şi interes local,
desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorit ăţilor administraţiei publice locale, prin
care se asigur ă buna gospodărire, p ăstrarea cur ăţeniei, respectarea normelor de igien ă,
precum şi înfrumuseţarea localit ăţilor urbane şi rurale de pe întreg cuprinsul ţării.
Prezentele norme sunt elaborate în scopul stabilirii atât a obliga ţiilor fiecăruia la
păstrarea cur ăţeniei si înfrumuseţarea municipiului Tecuci cât si a sancţiunilor ce vor fi
aplicate.
Conform Dispoziţiei Primarului nr. 872 din 26.07.2017 s-a constituit Comisia
pentru elaborarea proiectului de hot ărâre privind aprobarea normelor de salubritate si a
normelor de igien ă din Municipiul Tecuci.
Conform Legii nr.52/2003, republicat ă în 2013, privind transparen ţa decizional ă
în administraţia publică, art.7, alin (1), prezentul proiect de hot ărâre se va supune
dezbaterilor publice.
Având în vedere cele prezentate consider ăm că proiectul de hotărâre
îndep1inete condi ţiile de legalitate.

şefserviciu,
Gradea Lucian

Anexă 1 la H. C. L.

din

NORMELE DE SALUBRITATE Si DE JGIENĂ DIN MUNICIPIUL TECUCI

Capitolul l - Dispozi ţii generale

Art. 1 Prezentele norme stabilesc obliga ţiile institu ţiilor publice, ale agen ţilor economici, a!e
celorla!te persoane juridice ş i ale cet ăţenilor, precum şi responsabilităţile concrete ce revin
acestora pentru gospod ărirea localit ă ii Tecuci.
Art. 2 Normele au fost elaborate în baza urm ătoarelor acte normative:
- O.G. nr. 21/2002 privind gospod ărirea localităţilor urbane ş i rurale, cu modificările ş i completă rile
ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut ă rii lucră rilor de construc ţii, republicat ă , cu
modifică rile ş i completările ulterioare ş i Normele metodologice de aplicare ale acesteia;
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicat ă , cu modifică rile şi
completă rile ulterioare;
- Legea nr. 1 0/1 995 privind calitatea în construc ţii, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare;
- Legea nr. 230/2007 privind înfiin ţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu
modifică rile şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007, cu
modifică rile şi completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administra ţia publică local ă , republicată , cu modific ă rile şi
completă rile ulterioare;
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven ţiilor, cu modific ările şi complet ă rile ulterioare;
- Ordinul nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igien ă ş i a recomand ă rilor privind mediul de
viaţă al populaţiei, cu modific ă rile şi completă rile ulterioare;
- Ordinul nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 101/2006, a Serviciului de salubrizare a localit ăţilor, cu modifică rile şi complet ă rile
ulterioare;
- Legea nr. 205/2004, privind protec ţia animalelor, cu modific ă rile ş i completările ulterioare;
- O.U.G. nr.155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor f ă ră stă pân, cu
modifică rile ş i completările ulterioare;
- H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 155/2001;
- Legea nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu ap ă ş i canalizare, republicat ă , cu modifică rile
şi completările ulterioare;
- Legea nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utilit ăţi publice, republicată , cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.G. nr. 195/2005, privind protec ţia mediului, cu modific ările şi complet ările ulterioare;
- O.U.G. nr. 195/2002, privind circula ţia pe drumurile publice, republicat ă , cu modific ă rile ş i
completă rile ulterioare;
- Legea nr. 107/1996 - Legea Apelor, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare;
- H.G. nr. 856/2002 privind eviden ţa gestiunii de şeuri!or şi pentru aprobarea listei cuprinzând
deşeurile, inclusiv de şeurile periculoase, cu modific ă rile ş i completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Lucr ă rilor Publice şi Amenaj ării Teritoriului nr. 63/N/1998;
- Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spa ţiilor verzi din intravilanul
localităţilor cu modifică rile ş i completă rile u!terioare;
- H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglement ărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind
organizarea ş i funcţ ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public ş i privat de
interes locai, cu modific ările ş i completă rile ulterioare;
- Legea nr. 21 1/201 1 privind regimul de şeurilor, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare;
Art. 3 Obiectul reglement ă rii îl constituie obliga ţiile ş i responsabilit ăţile concrete care revin
subiecţilor enumeraţi la art.1 în privin ţa:
- protecţiei ş i conservă rii mediului construit ş i natural;

- colectarea În sistem organizat ş i controlat a de şeurilor municipale ş i a celor asimilate acestora,
de ş euri din construc ţii ş i de şeuri industriale
- respect ă rii normelor de executarea construc ţiilor şi de siguranţă a acestora;
- întreţinerii aspectului civilizat, în bun ă stare a construcţiilor, incintelor, împrejmuirilor;
- între ţinerii ş i repara ţiei drumurilor;
- asigură rii/între ţinerii curăţeniei locurilor publice ş i a gestion ă rii de şeurilor municipale ş i a celor
asimilate acestora, de şeuri din construcţii ş i de şeuri industriale;
- administrării/îngrijirii spa ţiilor verzi, a conserv ă rii ş i protecţiei mediului, precum ş i a aitor lucr ă ri ş i
dotă ri publice
men ţinerii curăţeniei în târguri, oboare ş i pieţe;
- efectu ării publicit ăţii în spa ţiile publice, conform reglement ă rilor în vigoare
- asigurării ordinei ş i siguran ţei publice;
- protecţiei sanitare publice;
- respect ării normelor legale şi a condiţiilor specifice de deţinere a animalelor de ferm ă ş i a celor
de companie pe raza localit ăţii Tecuci;
- combaterii vectorilor: roz ătoare, insecte, d ă un ători - pe raza municipiului Tecuci;
canaliză rii, aliment ă rii cu ap ă ş i epurării apelor uzate.
Art. 4 Administrarea condominiiior se realizeaz ă potrivit prevederilor legale în materie,
prezentele norme stabilind cerin ţele obligatorii în domeniul gospod ă ririi localit ăţii.
Art. 5 Nerespectarea obliga ţiilor stabilite prin prezentele norme constituie contraven ţie ş i se
sancţionează conform prevederilor din cuprinsul fiec ă rui capitol.

Capitolul 11 - Obiigaţiile institu ţiilor publice, ale agen ţilor economici, ale altor persoane
juridice, ale cetăţenilor ş i aie asocia ţiilor de proprietari sau locatari
Secţiunea l - Obligaţii!e institu ţiilor publice, ale agen ţilor economici ş i ale celorlalte persoane
juridice
Art. 6 lnstituţiile publice, agenţii economici şi cele!alte persoane juridice, sunt ob!igate s ă ia
m ăsuri pentru asigurarea între ţinerii curăţeniei şi îmbun ătăţirii aspectului edilitar al cl ădirilor, curţilor,
împrejmuirilor, c ă ilor de acces, precum ş i a străzilor, drumurilor şi zonelor verzi aferente acestora.
ln acest scop le revin urm ătoarele obliga ţii:
(1) Să întreţin ă în stare corespunz ătoare imobilele în care î ş i desfăşoară activitatea prin
efectuarea lucră rilor de repara ţii, renovă ri, amenaj ări ş i alte lucr ă ri specifice, cu respectarea
urm ătoarelor reguli:
a) Faţadele imobilelor (sedii sau puncte de lucru) se renoveaz ă cu o periodicitate de 10
ani, sau ori de câte ori este necesar, ca urmare a unor deterior ă ri importante ale acestora, ţinânduse cont de urm ătoarele aspecte:
- renovarea fa ţadelor principale se va realiza pe toat ă lungimea şi în ă lţimea acestora, fiind
exclus ă zugrăvirea unei por ţiuni a acesteia (ex: numai parter)
- se vor păstra ornamentele ini ţiale ale faţadelor (ancadramente, antablamente, etc), fiind
interzisă eliminarea elementelor decorative;
- nu se admite pozarea cab!urilor de orice fel pe fa ţadele principale ale cl ădirilor, precum ş i
a cutiilor posturilor de reglare gaze sau a contoarelor;
Nu este obligatorie renovarea imobilelor în termenul prev ăzut dacă starea acestora este
bun ă .
b) În timpul lucră rilor de renovare schelele se protejeaz ă cu plase de protec ţie. Pentru cei
interesaţi, plasa de protecţie poate fi utilizat ă ş i ca suport publicitar de tip mash.
c) Lucră rile de între ţinere ş i reparaţii se efectuează la timp, conform normelor con ţinute în
cartea tehnic ă a construcţiei ş i/sau conform constat ărilor rezultate din activitatea de urm ă rire a
comportă rii în timp a construcţiilor.
d) Executantul lucră rilor de construcţii (construcţii noi, renov ă ri, etc.) are obliga ţia de a
asigura un coridor de trecere de-a lungul întregii Jucr ă ri pentru p ăstrarea circulaţiei pietonale.
e) Proprietarul construcţiei care, ca urmare a gradului de degradare al acesteia
(desprinderi de elemente constructive, p ă rţi din faţad ă sau acoperi ş) afecteaz ă spaţiul public, are
obligaţia de a interveni imediat pentru remedierea deficien ţelor ş i, totodată , de a marca ş i izola
zona expus ă .
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f) Să asigure între ţinerea permanent ă a curăţeniei porţ ilor, geamurilor, vitrinelor, firmelor, ş i
a faţadelor cladirilor in care i ş i desfa ş oara activitatea, inclusiv sp ă larea, curăţarea ş i zugrăvirea
periodică a acestora, de asemenea, repararea, înlocuirea geamurilor sparte sau cr ă pate,
îndep ă rtarea prafului (ex: imobilele cu fa ţade ,,cortin ă , din sticl ă , materiale compozite, etc., se
curăţă integral de cel pu ţin 2 ori pe an, în lunile octombrie ş i aprilie).
g) Amenaj ă rile festive ale vitrinelor ocazionate de diferite s ă rbători se men ţin doar în
perioada de desfăş urare (într-un interval maxim de 2 luni).
h) lntreţinerea în stare bun ă a tâmpl ă riei, prin efectuarea repara ţiilor curente ce se impun ş i
vopsirea periodic ă a celei de lemn; în imobilele cu mai multe apartamente tâmpl ăria se vopse şte în
aceea ş i culoare.
i) Tâmpl ă ria imobilelor clasificate ,,monument istoric sau reprezentative arhitectural, care
nu mai poate fi recondiţionată , se înlocuieşte, parţial sau în întregime (dup ă caz), cu tâmpl ă rie din
materiale identice ca form ă ş i culoare.
j) La imobilele clasificate ,,monument istoric sau reprezentative arhitectural, înlocuirea
geamurilor ş i u ş ilor cu geam termopan se autorizeaz ă cu montarea acestora în tâmpl ă rie identic ă ,
ca form ă , rnaterial ş i culoare cu cea înlocuit ă .
k) lmprejmuirile imobilelor clasificate ca ,,monument istoric sau reprezentative arhitectural
(porţile uscate) se renoveaz ă şi se restaureaz ă cu materiale identice sau se înlocuiesc cu unele noi
identice cu originalul. lmprejmuirile imobilelor ,,monument istoric, în situa ţia în care nu pot fi
recondiţionate, vor fi înlocuite cu altele noi, p ăstrându-se aceea ş i form ă , material şi ornamente.
l) Lucră rile de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiin ţare se efectuează
pe baza proiectului tehnic întocmit de persoane autorizate ş i pe baza autoriza ţiei de construire, cu
respectarea legislaţiei în vigoare.
m) Agenţii economicii care deţin ori au amplasate pe teritoriul ora ş ului panouri publicitare,
sau folosesc pentru publicitate sta ţiile mijloacelor de transport în comun ori au amplasate pentru
preluarea coresponden ţei facilit ăţi specifice (cutii po ştale, etc.), le vor men ţine permanent curate ş i
estetice. Forma, dimensiunile ş i modalităţile de fixare a firmelor se stabilesc şi autorizeaz ă potrivit
legislaţiei în vigoare.
(2) a) Să finalizeze construcţiile începute, ale c ăror autorizaţii de construire au expirat, cu
obligativitatea solicit ă rii unei noi autoriza ţii de construire, în condi ţiile legii.
b) Pentru construcţiile nefinalizate, pentru care nu se solicit ă autorizaţii de construire în
condiţiile lit. a) ş i care sunt amplasate la frontul stradal în adiacen ţa domeniului public, se asigură
m ăsurile de conservare, de protecţie a domeniului public şi siguranţă a circulaţiei.
c) În toate cazurile, proprietarii au obliga ţia să asigure aspectul îngrijit al construc ţiilor
nefinalizate prin înlocuirea materialelor de protec ţie deteriorate (folii, panouri, etc), prin îndep ă rtarea
molozului, a materialelor rezultate din demolare, prin abordarea oric ă ror soluţii necesare realiză rii
scopului prezentei hot ărâri. Sunt exceptate şantierele în lucru.
(3) S ă asigure împrejmuirea corespunz ătoare a cl ădirilor în care î ş i desfăş oară activitatea.
S ă asigure men ţinerea curăţeniei ş i a ordinii la locurile de depozitare din cur ţile interioare, pe
terenurile pe care le de ţin, pe trotuare, pe c ăile de acces, în imobilele pe care le folosesc ş i pe
spaţiile verzi aferente acestora, prin:
a) depozitarea materialelor, m ă rfurilor, utilajelor în zonele cu vizibilitate direct ă din domeniul
public, în mod ordonat, în considerarea aspectului civilizat ş i îngrijit al zonelor, spa ţiilor respective;
b) păstrarea căilor de acces în imobile şi în curţile interioare permanent libere accesului
publicului, echipajelor de interven ţie ale pompierilor, ambulan ţei sau altor forme de interven ţii; în
acest sens pe c ă ile de acces se interzice depozitarea oric ă ror materiale (de ş euri, materiale de
construcţii, m ărfuri, ambalaje, etc.);
c) efectuarea ş i menţinerea curăţeniei trotuarelor, a p ă rţii carosabile a str ăzii ş i a locurilor
de parcare pe care le folosesc;
d) depozitarea de şeurilor asimilate de şeurilor municipale (nepericuloase) în pubele şi în
locuri special amenajate, cu interdic ţia total ă de aruncare, abandonare a acestora direct pe sol, în
curţile interioare sau pe domeniul public;
Manipularea, (înc ă rcarea, descărcarea, transportul, depozitarea şi aruncarea) materialelor
generatoare de praf în saci/recipiente speciale se face în a ş a fel încât s ă se evite poluarea prin
emisia de pulberi sedimentabile.
e) menţinerea igienei în cl ădirile ş i incintele în care îş i desfăş oară activîtatea, de ţinute cu
orice titlu, prin activit ăţi de curăţare, deratizare, dezinsec ţie ş i dezinfecţie;

f) asigurarea igieniz ă rii ş i a ventila ţiei corespunz ătoare În subsolurile ş i podurile cl ădirilor ş i
incinte!or deţinute, În care î ş i desfăş oară activitatea.
(4) S ă asigure protecţia ş i s ă menţin ă curăţenia spaţ iilor verzi, a parcurilor ş i arborilor, a
drumurilor, trotuare!or, pe aliniamentul aferent imobilelor de ţinute, a p ă rţii carosabile a străzilor ş i a
locurilor de parcare pe care le folosesc, precum şi a a!tor lucr ă ri ş i dotă ri publice, prin:
a) încheierea unui contract de prest ă ri-servicii publice de salubrizare, pentru colectarea,
transportul de şeurilor municipale de la toate adresele de domiciliu, sedii ş i puncte de lucru
declarate de produc ători prin declara ţiile de impunere, de asemenea, depozitarea de şeurilor în
condiţii specifice;
b) m ăturatul zilnic, ori de câte ori este necesar;
Măturatul se efectueaz ă după stropirea cu ap ă a suprafeţelor respective, cu excepţia
perioadelor cu temperaturi negative. Se interzice îndep ă rtarea gunoiului m ăturat de pe trotuar pe
carosabil, sau pe zona verde.
c) păstrarea curăţeniei în jurul recipientelor de pre-colectare a de şeurilor rezultate din
activitatea proprie ş i manipu!area corespunzătoare, pentru a evita deteriorarea sau distrugerea
acestora;
d) asigurarea amplas ă rii la fiecare intrare din strad ă, la punctele de lucru ş i la sediul unde
îş i desfăş oară activitatea a unui recipient de dimensiuni reduse pentru colectarea ambalajelor,
hârtiilor ş i mucurilor de ţig ări ş i golirea acestuia ori de câte ori este nevoie;
e) asigurarea colect ă rii de şeurilor rezultate în urma activit ăţilor de construire, repara ţii,
curăţare ş i igienizare a cl ădirilor ş i a altor incinte, precum ş i a celor din amenajarea ş i întreţinerea
spaţiilor verzi numai în containere standardizate;
Asigurarea containerelor ş i efectuarea transportului acestor tipuri de de şeuri se face contra
cost ş i trebuie solicitat ă operatorului de servicii publice de salubrizare, specificându-se compozi ţia
şi originea de şeurilor. Fac excepţie situaţiile în care agentul economic de ţine recipiente
standardizate agreate de operatorul de servicii publice de salubrizare, recipiente în care poate
colecta ş i transporta de şeurile, cu autovehiculele proprii.
f) contractarea unor servicii de colectare, transport şi incinerare a de şeurilor spitalice şti
rezultate din activitatea sanitar ă , numai cu operatorii autoriza ţi de autorit ăţile competente de
protecţie a mediuiui ş i utilizarea doar a unor recipiente speciale destinate acestor tipuri de de şeuri;
g) transportul, în locuri special destinate depozit ă rii, a de şeurilor vegetale, menajere sau de
altă natură din curţi (cauciuc, folii plastic, textile, etc.), de pe str ăzi sau din orice alte locuri;
Este interzis ă arderea acestora la locurile de provenien ţă .
h) pres ărarea de nisip, rumegu ş sau alte materiale antiderapante pe trotuare, în fa ţa
imobilelor, în caz de polei;
i) îndep ă rtarea ză pezii ş i a gheţii ori de câte ori este necesar, de pe o l ăţime minim ă de
1,2 m,
Strângerea z ă pezii se face în locuri în care nu stânjene şte circulaţia pietonal ă , auto sau
parcarea.
j) în cazul pericolului iminent de c ădere a zăpezii sau ghe ţii (ţurţurilor), de pe cl ădirile
înalte, deţin ătorii imobilelor au obliga ţia s ă ia m ăsuri de marcare a perimetrului expus, de avertizare
şi de îndep ărtare a acestora cu mijloace proprii sau prin intermediul firmelor care au dot ă ri
specifice.
Ză pada ş i gheaţa rezultate, se vor depune pe carosabil lâng ă bordură fără s ă împiedice
circulaţia şi scurgerea apei în sistemul de canalizare.
k) curăţarea mijloacelor de transport ş i a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice
din şantiere, zone agricole, etc., prin orice mijloc propriu prin care se îndep ă rtează noroiul de pe
anvelope, în a şa fel încât acesta s ă nu fie împrăştiat pe carosabil.
l) spă larea vehiculelor sau a ambalajelor în locuri special amenajate, altele decât spa ţiile
publice;
m) neocuparea domeniului public cu materiale de construc ţii, cu unelte ş i maş ini agricole,
caroserii sau cu orice alte obiecte, cu excep ţia celor destinate activit ăţilor comerciale autorizate în
temeiul legisla ţiei în vigoare;
n) asigurarea salubriz ă rii ş i igieniz ă rii pie ţelor administrate, a p!atformelor gospod ă reşti ş i
platourilor aferente acestora;
(5) Protecţia drumurilor, optimizarea circu!a ţiei, a condiţiilor de transport în comun ş i a
siguranţei cetăţenilor, prin:
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a) interven ţia imediată , autorizat ă de către prim ă rie, pentru remediere (de c ătre
operatorii/deţinătorii de re ţele subterane), în cazul unor avarii care produc scurgeri de lichide pe
străzi, trotuare sau parcaje, pr ă bu ş iri ale suprafe ţelor carosabile care pot provoca accidente;
b) semnalizarea rutieră corespunzătoare, de zi şi de noapte, de către executantul oric ărui
fel de s ă pături, inclusiv cele de interven ţii în caz de avarii, care se efectueaz ă în suprafeţele
străzilor, trotuarelor ş i parcajelor, a ş a cum este precizat în legisla ţia de specialitate;
Semnalizarea punctului de lucru se va face în conformitate cu Normele Metodologice
privind condi ţiile de închidere sau de instituire a restric ţiilor de circula ţie în vederea execut ă rii de
lucră ri pe domeniul public ş i/sau pentru protejarea drumului, elaborate de Ministerul de lnterne ş i
Ministerul Transporturilor.
c) refacerea tramei stradale, a trotuarelor şi a parcajelor, în maxim 72 de ore, de la stadiul
,,piatră , pân ă la cota ,,zero, de la data/momentul începerii lucr ă rilor de interven ţii în domeniul
public sau privat al municipiului Tecuci, indiferent dac ă acestea sunt avarii sau lucr ă ri noi;
d) asigurarea unui aspect corespunz ător mijloacelor de transport, indiferent de felul
propriet ăţii acestora, asigurarea func ţion ă rii în parametrii tehnici constructivi, f ă ră repercusiuni în
poluarea mediului cu gaze de e ş apament peste normal, scurgeri de ulei sau carburanţi pe străzi
sau în locuri de sta ţionare, scurgeri de beton sau scurgeri ale produselor transportate;
e) nepătrunderea cu vehicule sau autovehicule pe locurile destinate promenadei pietonale,
decât cu autoriza ţie eliberată de către Prim ăria municipiului Tecuci în acest sens.
Art. 7 Nerespectarea obliga ţiilor prev ăzute la art. 6, se sanc ţionează contravenţional cu
amend ă cuprinsă între 1.500 lei ş i 2.500 lei.

Secţiunea 11 - 9bligaţiile cetăţenilor şi ale asocia ţ iilor de proprietari sau locatari
Art. 8 ln domeniul gospod ă ririi municipiului Tecuci, proprietarii de gospod ă rii individuale,
cetăţenii care locuiesc în imobile cu dou ă sau mai multe apartamente, asocia ţiile de proprietari sau
locatari, au urm ătoarele obligaţii cu privire la între ţinerea şi p ăstrarea curăţeniei cl ădirilor,
locuinţelor, anexelor gospod ă re şti, incintelor, împrejmuirilor acestora, arterelor de circula ţie, a
locurilor publice şi a menţinerii esteticii ora ş ului:
(1) Să se constituie în asociaţ ii de proprietari conform legisla ţiei în vigoare, iar activitatea
acestor asocia ţii să fie conform ă cu actele normative specifice.
(2) S ă întreţin ă curăţenia locuinţelor pe care le de ţ in în proprietate sau cu orice titlu, a
anexelor gospod ăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora, prin:
a) asigurarea curăţării periodice a faţadelor locuinţelor ş i a altor construcţii amplasate în
proximitatea străzii (frontu l stradal);
b) efectuarea ş i menţinerea curăţeniei trotuarelor (sau a drumului acolo unde nu exist ă
trotuare) pe porţ iunea din dreptul imobilutui aflat în folosin ţă (în calitate de proprietar sau locatar),
precum ş i a locurilor de parcare folosite;
c) asigurarea curăţeniei şi a aspectului ordonat şi îngrijit în cur ţi, în special în cele cu
vizibilitate direct ă din domeniul public;
d) măturarea şi curăţarea periodică (s ăptă mânal ă) a trotuarutui şi zonei verzi aferente
imobilului pe care îl de ţin în proprietate sau folosinţă ;
Se interzice îndep ă rtarea gunoiului m ă turat de pe trotuar pe carosabil, sau pe zona verde.
e) îndep ă rtarea buruienilor, a florei spontane care cre şte pe lâng ă borduri, garduri, stâlpi,
împrejmuiri ale zonelor aferente imobilului pe care îl de ţ in în proprietate sau folosin ţă ;
Se interzice proprietarilor de imobile scoaterea ş i depozitarea pe domeniul public a
resturilor vegetale rezultate din cur ăţarea grădinilor ş i curţilor. Aceste tipuri de de şeuri pot fi
depozitate în grădin ă , în vederea producerii de compost natural sau pot fi coiectate de c ătre
operatorul de salubritate, contra-cost, cu asigurarea containerului standardizat necesar, la
solicitare.
ln cazul asociaţ iilor de proprietari sau locatari, resturile vegetale rezultate din cur ăţarea
zonelor verzi ş i a plantaţ iilor existente pe acestea, se vor colecta de c ătre compartimentele de
specialitate din cadrul autorit ăţii publice.
f) întreţinerea spaţiilor verzi adiacente imobilelor ş i codomeniilor prin m ăturare, greblare ş i
chiar plantare cu material dendro-floricol, toaletarea arborilor de talie mic ă ş i a arbu ştilor
ornamental i;
ln situaţiile în care se sesizeaz ă iminen ţa pră buş irii unui arbore, proprietarii ş i asociaţiile de
proprietari au obliga ţia de a sesiza de îndat ă autoritatea public ă local ă .
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g) pres ă rarea de nisip, rumegu ş sau alte materiale antiderapante pe trotuare, în fa ţa
imobileior, în caz de polei, precum ş i îndepă rtarea z ă pezii ş i a gheţii ori de câte ori este necesar;
Strângerea z ă pezii se face în locuri în care nu stânjene şte circula ţia pietonal ă , auto,
parcarea sau scurgerea apei în sistemul de canalizare.
h) în cazul pericolului iminent de c ă dere a z ă pezii sau gheţii (ţur(urilor), de pe cl ădirile
înalte, deţin ătorii imobilelor sau asocia ţia de proprietari sau locatari au obliga ţia s ă ia m ăsuri de
marcare a perimetrului expus, de avertizare ş i de îndep ă rtare a acestora cu mijloace proprii sau
prin intermediul firmelor care au dot ă ri specifice.
i) efectuarea operaţiunilor de deratizare ş i dezinsecţie;
j) asigurarea igieniză rii şi a ventilaţiei corespunz ătoare în subsolurile şi podurile locuin ţelor
colective (în sistem codomeniu);
Se interzice depozitarea în incinte a produselor sau materialelor care pot crea disconfort
vecinilor.
k) evitarea depozit ă rii în casa sc ărilor sau holuri folosite în comun a oric ăror feluri de
bunuri;
l) că ile de acces în imobile şi în curţile interioare (în cazul codomeniilor) se vor p ăstra
permanent libere pentru a se asigura accesul echipajelor de interven ţie ale pompierilor, ambulan ţei
sau altor forme de interven ţii;
ln acest sens pe c ă ile de acces se interzice depozitarea oric ă ror materiale (mobilier,
deşeuri, materiale de construc ţii, etc.).
m) întreţinerea instalaţiilor în stare bun ă de funcţionare, cu obligativitatea de sesizare de
îndată a autorit ăţilor competente în cazul constat ă rii unor deficien ţe la instalaţiile de înc ă lzire sau la
reţelele de gaz sau energie electric ă ;
n) în blocuri, este permis ă punerea la uscat a rufelor în balcoane, terase, logii, doar pe
dispozitive care s ă nu depăşească cota parapetului;
Se interzice montarea oric ă ror dispozitive de uscare a rufelor pe întreaga fa ţad ă a blocului.
o) depozitarea de şeurilor menajere ş i reciclabile numai în recipiente standardizate puse la
dispoziţie gratuit de că tre operatorul de servicii publice de salubrizare;
p) depozitarea de ş eurilor separat, pe tipuri de categorii (hârtie, metal, plastic şi sticl ă), în
recipientele special destinate acestui scop, amplasate în punctele de precolectare;
r) amplasarea recipientelor pentru colectarea de şeurilor menajere şi reciclabile la o
distanţă minim ă de 10 metri faţă de ferestrele imobilelor de locuit ş i la o distan ţă care s ă permită
accesul operatorului în condi ţii optime prin c ă ile de acces, menţinerea curăţeniei în jurul acestora,
precum şi asigurarea imposibilit ăţii utiliză rii acestora de c ătre persoane stră ine;
s) evitarea împrejmuirii unor suprafe ţe de teren din fa ţa imobilelor, fă ră aprobarea
Pri m ăriei.
(3) S ă întreţin ă în stare corespunz ă toare imobilele în care locuiesc sau ale c ăror proprietari
sunt, prin efectuarea lucră rilor de reparaţ ii, renovări, amenaj ă ri şi alte lucră ri specifice, cu
respectarea urm ătoarelor reguli:
a) Renovarea fa ţadelor se face cu o periodicitate de maximum 10 ani.
Fac excepţie imobilele a că ror faţad ă nu este deteriorat ă , ţinându-se cont de urm ătoarele
aspecte:
- renovarea fa ţadelor principale se va realiza pe toat ă lungimea ş i în ă lţimea acestora, fiind exclus ă
zugrăvirea unei por ţiuni a acestora (ex: numai parter);
- se vor p ăstra ornamentele ini ţiale ale faţ adelor (ancadramente, antablamente, etc), fiind interzis ă
eliminarea elementelor decorative;
- nu se admite pozarea cablurilor de orice fel pe fa ţadele principale ale cl ădirilor, precum ş i a
cutiilor posturilor de reglare gaze sau a contoarelor;
b) Lucră rile de între ţinere ş i reparaţii se efectuează la timp, conform normelor con ţinute în
cartea tehnic ă a construcţiei ş i/sau conform constat ă rilor rezultate din activitatea de urm ă rire a
comportă rii în timp a construcţiilor.
c) Lucră rile de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiin ţare se efectueaz ă
pe baza proiectului tehnic, întocmit de c ătre persoane autorizate, ş i pe baza autorizaţiei de
construire, cu respectarea legisla ţiei în vigoare.
d) Asigurarea integrit ăţii ş i a aspectului civilizat urban al împrejmuirilor ş i porţilor se face
prin operaţiuni de vopsire, zugrăvire, repara ţii, curăţare, dup ă caz.
e) Tâmpl ă ria imobilelor clasificate ,,monument istoric sau reprezentative arhitectural, care

nu mai poate fi recondi ţionat ă , se înlocuie şte, parţ ial sau în întregime (dup ă caz), cu tâmpl ă rie din
materiale identice ca form ă ş i culoare.
f) La imobilele clasificate ,,monument istoric sau reprezentative arhitectural, înlocuirea
geamurilor ş i u ş ilor cu geam termopan se autorizeaz ă cu montarea acestora în tâmpl ă rie identic ă ,
ca form ă , rnaterial ş i culoare cu cea înlocuit ă .
g) lmprejmuirile imobilelor clasificate ca ,,monument istoric sau reprezentative arhitectural
(porţile uscate) se renovează ş i se restaurează cu materiale identice sau se înlocuiesc cu unele noi
identice cu originalul. lmprejmuirile imobilelor ,,monument istoric, în situa ţia în care nu pot fi
recondiţionate, vor fi înlocuite cu altele noi, p ăstrându-se aceea ş i form ă , material ş i ornamente.
h) ln timpul lucră rilor de renovare schelele se protejeaz ă cu plase de protecţie. Pentru cei
interesaţi, plasa de protecţie poate fi utilizat ă ş i ca suport publicitar de tip mash.
i) Executantul lucră rilor de construcţii (construcţii noi, renov ă ri, etc.) are obliga ţia de a
asigura un coridor de trecere de-a lungul întregii lucr ă ri pentru p ăstrarea circula ţiei pietonale.
j) proprietarul construc ţ iei care, ca urmare a gradului de degradare al acesteia (desprinderi
de elemente constructive, p ă rţi din faţadă sau acoperi ş) afectează spaţiul public, are obliga ţia de a
interveni imediat în remedierea deficien ţelor ş i totodat ă de a marca ş i izola zona expus ă .
(4) a) Să finalizeze construcţiile începute, ale c ă ror autorizaţii de construire au expirat, cu
obligativitatea soiicitării unei noi autoriza ţii de construire în condi ţiile legii.
b) Pentru construcţiile nefinalizate, pentru care nu se solicit ă autorizaţii de construire în
condiţiile lit. a) şi care sunt amplasate la frontul stradal în adiacen ţa domeniului public, se asigură
m ăsurile de conservare, de protecţie a domeniului public şi siguranţă a circulaţiei.
c) ln toate cazurile proprietarii au obliga ţia s ă asigure aspectul îngrijit aI construc ţiilor
nefinalizate prin înlocuirea materialelor de protec ţie deteriorate (folii, panouri, etc), îndep ă rtarea
molozului, evacuarea materialelor rezultate din demolare, prin abordarea oric ă ror soluţii necesare
realiz ă rii scopului prezentei hot ă râri. Sunt exceptate prezentelor norme şantierele în lucru.
(5) Toţi cetăţenii, inclusiv cei în tranzit, au obliga ţia de a p ăstra curăţenia în toate locurile
publice din municipiul Tecuci, prin:
a) aruncarea oric ă ror obiecte, ambalaje (doze, pahare de unic ă folosinţă , ziare, pachete
goale de ţig ă ri, mucuri de ţig ă ri, sticle, PET-uri, etc.) doar în pubelele special amenajate;
b) păstrarea integrit ăţii pubelelor, co ş urilor de gunoi amplasate pe domeniul public;
c) păstrarea integrit ăţii imobilelor ş i a mobilierului urban (b ă nci, spaţii de afi ş aj, locuri de
joacă , fântâni arteziene, semne de circula ţie, etc.), fiind interzis ă deteriorarea acestora în orice
form ă inclusiv prin inscrip ţionarea cu vopsele, cret ă , grafitti;
d) pă strarea curăţeniei în perimetrul de desf ăş urare a unor s ă rbători sau evenimente
(Revelion, Zilele Municipiului Tecuci, adun ă ri publice, altele);
Aruncarea pe jos a sticlelor sau a altor obiecte contondente sau t ă ioase care pot periclita
siguranţa cetăţenilor sau a bunurilor, constituie o circumstan ţă agravantă a înc ă lcă rii normelor
prevăzute la alineatul precedent.
e) păstrarea integrit ăţii locurilor publice, parcurilor ş i zonelor verzi.
Este interzis ă p ăş unarea animalelor în zonele de locuit.
Este interzis ă l ăsarea în strad ă a animalelor ş i p ăsă rilor de orice fel.
Art. 9 Nerespectarea obligaţiilor prev ăzute la art. 8, se sancţionează contravenţional cu
amend ă cuprins ă între 800 lei ş i 1.200 lei.
Art. 10 (1) Pentru asigurarea ş i p ăstrarea ordinii ş i curăţeniei, igienei publice, protecţiei
mediului înconjurător, precum şi pentru crearea unui climat civilizat ş i de siguranţă pentru cet ăţenii
din municipiul Tecuci, se interzice:
a) aruncarea sau abandonarea de hârtii, de şeuri de ambalaje, resturi alimentare sau
nealimentare, de coji de semin ţe, precum ş i dispersarea altor de şeuri pe domeniul public;
b) ocuparea domeniului public cu materiale de construc ţii, cu unelte ş i ma ş ini agricole,
caroserii, sau cu orice alte obiecte, cu excepţia celor destinate unor activit ăţi legal aprobate;
c) punerea în circula ţie a vehiculelor de orice fel care sunt deteriorate, nu îndeplinesc
condiţiile de curăţenie, poluează atmosfera sau au scurgeri de ulei sau combustibil;
d) murd ărirea că ilor publice cu orice fel de materiale: balast, mortare, noroi, betoane,
deşeuri sau alte materiale, precum ş i cu produse agricole, de şeuri petroliere ş i uleiuri industriale:
e) transportul de de ş euri fără existen ţa unui contract încheiat între transportator ş i
deţin ătorul de ş eurilor, precum ş i nedeţinerea de documente de înso ţire a de şeurilor transportate,
din care s ă rezulte deţin ătorul, destinatarul, originea de şeurilor, locul de înc ă rcare ş i descă rcare a

acestora;
f) blocarea cu vehicule, materiale de construc ţii, de şeuri sau diverse obiecte, a c ă ilor de
acces în imobile ş i în curţile interioare ale acestora;
g) circulaţia sau staţionarea bicicletelor, motocicletelor ş i altor vehicule de orice fei pe
aleile pietonale, pe aleile din parcuri, pe zone verzi, scuaruri, alte zone nepermise, cu excep ţia
locurilor destinate acestui vehicul;
Fac excepţie de la această prevedere, c ă rucioarele pentru copii, ma ş inuţele, tricicletele,
bicicletele conduse de copii (pân ă la 14 ani) ş i vehiculele speciale utilizate pentru deplasare de
către persoanele cu dezabilit ăti.
h) spă larea vehiculelor, covoarelor sau a oric ă ror echipamente în spa ţii publice, altele
decât cele amenajate special în acest scop;
i) pătrunderea, în spa ţiul de joacă pentru copii, cu câini, biciclete, scutere, motorete,
motociclete, atv-uri ş i autoturisme;
j) nerespectarea programului de func ţionare afi şat Ia intrarea în spa ţiul de joacă ;
k) practicarea jocurilor sportive (fotbal, baschet, volei, etc) în parcuri sau pe zone verzi, în
afara locurilor special amenajate în acest scop;
I) consumarea de băuturi alcoolice în spa ţii publice, altele decât cele special destinate
acestui scop;
m) expunerea sau abandonarea pe domeniul public a mobilierului uzat, deteriorat a
subansamblelor sau p ărţilor de mobilier, a u ş ilor, ferestrelor demontate, sau a oric ă ror obiecte sau
materiale ce pot fi considerate de şeuri voluminoase (care nu pot fi colectate prin mijloace uzuale:
pubele, containere, inclusiv cele destinate pentru colectare selectiv ă), în afara perioadelor destinate
colectării acestora, anun ţate pentru zona în cauză prin mijloace media de c ătre operatorul de
salubritate;
n) expunerea sau abandonarea pe domeniul public a de şeurilor vegetale rezultate din
toaletarea arborilor sau arbu ştilor, din cosirea ierbii sau alte de şeuri rezultate din între ţinerea
zonelor verzi publice sau private, în afara zilelor destinate colect ă rii acestora în programarea f ăcută
publică prin mijloace media de c ătre operatorul de salubritate;
o) scoaterea de şeurilor din recipiente de colectare amplasa ţi pe domeniu public, de către
alte persoane decât angajaţii operatorului de salubritate
p) neutilizarea colectoarelor de excremente sau utilizarea unor colectoare
necorespunz ătoare sau ineficiente la animalele de tracţiune a atelajelor;
r) utilizarea în mod necorespunz ător a elementelor sistemului public de salubrizare
(containere colectoare, co şuri de gunoi stradale, saci pentru colectarea selectiv ă distribui ţi de
operatorul de salubritate), ş i anume: blocarea orificiului acestora cu de şeuri de dimensiuni mai mari
decât capacitatea de preluare; neînchiderea capacului acestora; introducerea de r ă ngi, ţevi sau alte
obiecte care pot produce deteriorarea recipientelor sau a utilajelor de transport de şeuri; utilizarea
lor în alt scop decât cel pentru care au fost destinate ş i care apare în inscrip ţiile aplicate de
operatorul de salubritate; că utarea în interiorul acestora şi împrăştierea conţinutului acestora pe
platforma aferent ă ;
s) arderea fă ră autorizaţie, în spaţii deschise, a de şeurilor de orice fel, cu excep ţia părţilor
de plante bolnave sau atacate de d ă un ători (ramuri, l ăstari, frunze ş i fructe) care provin din gr ădini,
livezi ş i parcuri. Arderea p ă rţilor de plante bolnave sau atacate este permis ă între orele 10,00 ş i
15,00, la sfârş it de s ă ptă mân ă (sâmb ătă ş i duminic ă ), astfel: ultimul din luna martie, primele dou ă
din luna aprilie, uitimele dou ă din luna octombrie, primul din luna noiembrie
t) realizarea ş i men ţinerea de coteţe şi cocini de orice fel pe terenuri apar ţin ătoare
domeniului public. Ad ă posturile pentru cre şterea animalelor, precum ş i împrejmuirile amenajate
pentru cre şterea animale!or în curţile persoanelor particulare (de cel mult 2 capete de porcine, 2
capete de bovine, 2 capete de ovine ş i caprine, 20 capete p ăsări şi 3 capete canine, precum ş i 2
capete cabaline) se amplaseaz ă la cel pu ţin 10 metri de cea mai apropiat ă locuin ţă învecinat ă ş i se
exploateaz ă astfel încât s ă nu producă poluarea mediului sau disconfort vecinilor;
u) amplasarea sau men ţinerea de closete la distan ţe mai mici de 10 metri de la u ş ile ş i
ferestrele cl ădirilor locuite ori de Ia strad ă ;
v) depozitarea periodic ă sau temporară a excrementelor/gunoiului de grajd în limita minim ă
de 10 metri fa ţă de imobilele învecinate, urm ă rindu-se evitarea propag ă rii mirosului, a scurgerilor
sau formarea de colonii de insecte.
w) nerespectarea orelor de Jini şte.

(2) Se stabilesc ca ore de lini şte pe teritoriul municipiului Tecuci intervalul orar 1400-16,00
ş i 23,00-06,00.
Art. 11 Nerespectarea obliga ţiilor prev ăzute la art. 10, se sanc ţionează contraven ţional cu
amend ă cuprins ă între:
- 800 lei ş i 1.200 lei - pentru persoane fizice;
- 1 000 lei ş i 2.500 lei - pentru persoane juridice.
Secţiunea 111 - Obligaţiile operatorului de servicii de salubrizare
Art. 12 (1) Operatorul serviciilor publice de salubrizare este persoana juridic ă român ă sau
stră in ă care are competen ţa şi capacitatea, recunoscute prin licen ţa emis ă de Autoritatea Na ţional ă
de Reglementare a Serviciilor de Gospod ărie Comunal ă ANRSC, de a furniza sau presta, în
condiţiile reglement ă rilor în vigoare, un serviciu pubiic de utilit ăţi publice ş i care are calitatea de
concesionar în contractul de concesiune prin delegare de gestiune încheiat cu UAT Tecuci.
(2) ln scopul asigurării unor servicii publice de salubrizare eficiente ş i de calitate care s ă
satisfac ă nevoile ş i necesităţile tuturor utilizatorilor de pe teritoriul localit ăţii, operatorul de servicii
publice de salubrizare are urm ătoarele obligaţii:
a) să presteze activitatea de colectare ş i transport în baza unui tarif a c ă rui modificare se
aprobă de că tre Consiliul Local Tecuci, iar plata serviciului prestat se acoper ă din taxa special ă de
salubrizare menajeră încasată de la consumatori persoane fizice, de c ătre serviciul impozite ş i taxe
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Tecuci, iar în cazul persoanelor
juridice plata se face în baza unui contract de prest ări servicii încheiat între operator ş i consumator;
b) să întocmească graficele cu frecven ţa de colectare a de şeurilor municipale ş i asimilate
• ţinând cont de necesitatea optimiză rii rutelor de colectare, s ă respecte zilele de colectare prev ăzute
în graficele de colectare a de şeurilor menajere de la utilizatorii serviciului de salubrizare, prev ăzuţi
la lit. a), s ă solicite ş i s ă obţin ă avizarea lor de c ătre instituţiile competente, de asemenea, s ă
respecte notifică rile transmise de Prim ă ria municipiului Tecuci privind sistarea sau executarea unor
lucră ri specifice de salubrizare stradal ă ;
c) să respecte comanda lunară emis ă de către Prim ă ria municipiului Tecuci, pentru
activitatea de salubrizare stradal ă şi de asemenea, s ă respecte toate notific ă rile acestuia privind
sistarea sau executarea unor lucr ări specifice;
d) să asigure num ă rul de recipiente necesare pentru fiecare utilizator, în func ţie de
cantitatea de deşeuri generată ş i frecvenţa de colectare, pentru a evita depunerea de de şeuri lâng ă
recipientele de precolectare;
e) să asigure manipularea corespunz ătoare a pubelelor şi a co ş urilor de gunoi stradale de
tre
personalul
operatorului serviciului public pentru a evita deteriorarea sau distrugerea acestora,
că
de asemenea, s ă înlocuiască , în termen de 3 zile lucr ătoare de la constatarea sau sesizarea f ăcută
de că tre utilizatori, recipientele distruse de precolectare a de şeurilor;
f) să sorteze de şeurile reciclabile din de şeurile stradale colectate;
g) să asigure curăţ area locurilor de amplasare a recipientelor de precolectare a de şeurilor
menajere dup ă golirea acestora şi s ă le depun ă pe acela ş i amplasament dup ă golire;
h) să echipeze autovehiculele de transport de şeuri cu mijloace corespunz ătoare de
curăţare manual ă a deşeurilor (lopat ă , m ătură , furcă).
i) s ă asigure containere la solicit ă rile scrise ale utilizatorilor, avizate de c ătre prim ăria
municipiului Tecuci, dup ă verificarea în teren a oportunit ăţii amplas ă rii lor; containerele vor fi puse
la dispozi ţie gratuit (comodat), atât persoanelor fizice, cât şi celor juridice; s ă asigure, în termen de
5 zile lucră toare de la solicitarea în scris, a utilizatorilor, recipiente standardizate pentru precolectarea deşeurilor.
Art. 13 Nerespectarea obligaţiilor prev ăzute la art. 12 alin. 2 lit. a) - i) se sanc ţionează cu
amend ă cuprins ă între 1000 lei ş i 5000 lei.
Art. 14 (1) Toţi utilizatorii serviciului public de saiubrizare sunt obliga ţi s ă asigure
gestionarea corespunz ătoare a de şeurilor menajere şi reciclabile în sistemul colect ării duale,
respectiv, s ă colecteze separat de şeurile menajere ş i separat de ş eurile reciclabile, prin tipurile de
recipiente standardizate asigurate de operatorul serviciului public de salubrizare.
(2) Nerespectarea obliga ţiei prevă zute la art. 14 alin. (1) se sanc ţioneaz ă contravenţional,
cu amend ă cuprins ă între:

- 800 lei ş i 1 .200 lei - pentru persoane fizice;
- 1000 lei ş i 2.500 lei - pentru persoanejuridice.
Secţiunea IV - Administrarea domeniului public
Art. 15 (1) Constituie contraventie ş i se sancţionează contraven ţional urm ătoarele fapte:
a) depozitarea sau abandonarea pe domeniul public al municipiului Tecuci de unelte ş i
ma ş ini agricole, rulote, tonete, chio şcuri, construcţii metalice, construcţii provizorii, aparate de orice
fel ori utilaje defecte, caroserii de autovehicule degradate sau dezmembrate;
b) depozitarea direct pe trotuar, sol, sau pe carosabilul str ăzilor, a materialelor de
construcţie: mortar, beton, nisip, balast, p ă mânt rezultat din s ă pături, resturi vegetale rezultate din
curăţarea spaţiilor verzi, alte de şeuri amestecate/resturi rezultate din activit ăţi de reparaţii ş i
amenaj ă ri la cl ă diri ş i locuinţe ş i din demolarea unor construcţii civile sau industriale, de ş euri
provenite din gospod ă rii. Fac excepţie de la aceste prevederi materialele de construc ţie ambalate
sub orice form ă , dacă nu afectează solul, cu condiţia achit ă rii taxelor legale pentru ocuparea
temporar ă a domeniului public ş i depozitarea lor în mod ordonat.
Deşeurile ş i materialele men ţionate se depoziteaz ă numai în recipiente standardizate,
compatibile cu sistemul de colectare ş i transport al operatorului de servicii publice de salubrizare
sau aI constructorului.
c) ocuparea domeniul public cu materiale de construc ţie (nisip, balast, piatră , cără mizi,
bolţari, ţigle, lemne, etc.) sau depozitarea pe domeniul public de pale ţi / recipiente / containere care
conţin materiale de construcţii, schele, barăci, fără aprobarea Prim ăriei municipiului Tecuci şi fă ră
plata taxei zilnice pentru ocuparea temporar ă a locurilor publice, stabilit ă conform legii;
d) montarea de schele, macarale sau alte utilaje pentru construc ţii fă ră aprobare ş i fă ră
plata taxei zilnice pentru ocuparea temporar ă a locurilor publice, stabilit ă conform legii ş i fă ră
asigurarea schelelor cu plas ă de protecţie sau fă ră respectarea condi ţiilor pentru asigurarea
circulaţiei rutiere ş i pietonale în deplin ă siguran ţă , în acest sens, schelele vor fi asigurate cu tunel
de trecere acolo unde nu este posibil ă asigurarea circula ţiei pietonale prin amenajarea unui trotuar
provizoriu din pl ăci de beton prefabricate sau podin ă de lemn, sau se va redirija circula ţia pietonal ă
cu avizul Prim ăriei municipiului Tecuci;
e) amplasarea, montarea şi ocuparea domeniului public cu construc ţii improvizate (scene,
corturi ş i alte construcţii) fără aprobare şi fă ră plata taxei zilnice pentru ocuparea temporar ă a
locurilor publice, stabilite conform legii şi fără respectarea condi ţiilor pentru asigurarea circula ţiei
rutiere şi pietonale în deplin ă siguranţă ;
f) amestecarea de şeurilor din construcţii şi demol ă ri cu alte tipuri de de şeuri;
g) deteriorarea sau distrugerea trotuarelor, aleilor de acces sau carosabilului.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 15, alin. (1), se sanc ţionează se sancţionează
contravenţional, cu amend ă cuprins ă între:
- 800 lei ş i 1.200 lei - pentru persoane fizice;
- 1000 lei ş i 2.500 lei - pentru persoanejuridice.
Secţiunea V - Obligaţiile persoanelor juridice, fizice ş i fizice autorizate care execut ă lucrări
de construcţii, reparaţii ş i demol ă ri la ci ădiri, lucrări edilitar-gospod ăreşti
Art. 16 (1) Constituie contraven ţie şi se sancţionează contravenţional urm ătoarele fapte:
a) executarea lucrărilor edilitar-gospod ăreşti sau interven ţiilor la re ţeaua tehnico - edilitară ,
fă ră aprobarea Prim ă riei municipiului Tecuci;
b) depozitarea p ă mântului rezultat din lucr ă rile de construcţii pe un amplasament, fă ră
aprobarea emis ă de Prim ăria municipiului Tecuci;
c) murd ărirea că ilor publice (str ăzi, trotuare, alei, curi) ca urmare a activit ăţilor de
încărcare desc ă rcare a mijloacelor de transport;
d) prepararea mortarelor sau betoanelor direct pe domeniul public;
e) predarea amplasamentului dup ă finalizarea lucr ă rilor edilitar - gospod ă reşti, neadus !a
cotă ş i cu resturi materiale (pietre, bolovani, balast, alte reziduuri);
f) aşternerea pe traseul lucr ă rilor edilitar - gospod ă re şti, care urmeaz ă a fi supuse lucră rilor
de refacere a zonelor verzi, de p ă mânt care are în compozi ţie resturi materiale de orice fel, sau
pă mânt nefertil, lutos, p ă mânt provenit din straturile inferioare - rezultat din excava ţii, s ă pături, etc.;
g) neefectuarea lucră rilor de salubrizare a domeniului public ş i a amplasamentelor
organiză rilor de ş antier aprobate, atât pe parcursul derul ă rii lucră rilor edilitar-gospod ă reşti, cât ş i la

finalizarea lor, prin grija titularului autoriza ţiei de construire;
h) ne!uarea m ă surilor de împiedicare a producerii ş i ră spândirii prafului în ş i din incinta
organiză rilor de şantier, pe traseul !ucră rilor edilitar - gospod ă re şti ş i pe amplasamentele de Jucr ă ri
de demolare construc ţ ii, prin realizarea stropirii, prin pulverizare cu ap ă , a amplasamentului sau
porţiunilor din cl ă dire supuse demol ării;
i) neamenajarea că ilor de acces din organiz ă rile de ş antier pân ă la că ile ş i drumurile
publice, înainte de începerea construc ţiilor/lucră riior edilitar gospod ă re ş ti pentru a preveni
murd ărirea străzilor, trotuarelor, la ie ş irea din zona construibil ă ;
j) neluarea m ă surilor de asigurare a unei rampe de sp ă lare sau de curăţare a roţiior
autovehiculelor /utilajelor de orice fel care p ă răsesc organiz ă rile de ş antier ş i neluarea m ăsurilor
necesare pentru a preveni murd ărirea c ă ilor pubiice;
k) neluarea m ă surilor de asigurare a recipientelor de precolectare a de şeurilor menajere la
punctele de lucru, organiz ă rile de şantier, pe traseul lucr ă rilor edilitar-gospod ă re şti, pentru
personaiul propriu;
l) neasigurarea în incinta punctelor de lucru, organiz ă riior de ş antier sau pe
amplasamentele lucră rilor de investi ţii la reţelele publice ori alte lucr ă ri, a grupurilor sanitare (WCuri ecologice) pentru personalul propriu;
Grupurile sanitare (WC-urile ecologice) vor fi folosite conform normelor de igien ă ş i se vor
goli ş i dezinfecta zilnic de c ătre operatorul de specialitate pentru a se evita r ă spândirea mirosurilor
nepl ă cute.
m) neîmprejmuirea cu panouri speciaie de protec ţie a organiză rilor de şantier ş i
amplasamentelor pe care execut ă lucrări de construcţie sau interven ţie la dotă riie tehnico- edilitare.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 16, alin. (1) se sanc ţionează se sancţionează
contraven ţional, cu amend ă cuprins ă între:
- 800 lei ş i 1.200 lei - pentru persoane fizice;
- 1000 lei ş i 2.500 lei - pentru persoanejuridice.

Capitolul 111 - Gestionarea deşeurilor urbane
Art. 17 (1) Deşeurile care fac obiectul prezentelor norme, sunt de şeurile urbane ş i anume:
a) deşeurile menajere şi asimiiabile ceior menajere denumite conform legii de şeuri
municipale;
b) deşeurile reciclabile;
c) deşeurile stradale;
d) deşeurile din construcţii ş i demoi ă ri;
e) deşeurile voluminoase;
f) deşeurile solide;
g) deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
h) deşeurile pericuioase;
i) n ă molurile de la sp ă lătorii auto;
j) n ă molurile rezultate din cur ăţarea receptorilor pluviali.
(2) Deşeurile din construcţii ş i demol ă ri, de ş eurile stradaie, inclusiv cele vegetale rezultate
din curăţarea ş i întreţinerea parcurilor ş i zonelor verzi, de şeurile rezultate din industrie şi comerţ,
de şeurile periculoase generate din activit ăţi medicale ş i /sau celelalte prev ăzute de legea privind
regimul deşeuriior, vor fi gestionate de produc ător/generator, care are obliga ţia s ă prezinte, pân ă la
data de 30 ianuarie, Prim ă riei municipiului Tecuci, planul de eliminare a de şeurilor pentru activit ăţile
pe care le desfăş oară pe teritoriul localit ăţii Tecuci.
(3) Planul de eliminare a de şeurilor de la lucr ă rile de interven ţii, refaceri ş i construcţii
edilitar-gospod ă reşti, deş eurilor vegetale rezultate din cur ăţarea ş i întreţinerea parcurilor şi zonelor
verzi, de şeurilor din producţie, deşeurilor periculoase generate din activit ăţi medicale, a n ă molurilor
de la spă iătorii auto şi din curăţarea receptorilor pluviali va avea urm ătorul conţinut:
a) denumirea ş i adresa producătorului/generatorului de de şeuri;
b) locui generă rii deş eurilor (punct de lucru, etc);
c) tipul de şeurilor generate;
d) cantitatea de şeurilor ce se vor genera, estimat ă ş i exprimat ă în tone; în cazul lucr ă rilor
curente pe baza datelor din anul precedent;
e) descrierea modului de gestiune a de şeurilor generate - precolectare, colectare,

transport, depozitare sau alt ă form ă de eliminare final ă .
f) tipul recipientelor utiiizate pentru precolectarea de ş eurilor - containere cu capacitatea de
1,1 mc,7 mc, 10 mc sau de alte capacităţi;
ln cazul de şeurilor periculoase generate din activit ăţi medicale se va specifica capacitatea
recipientelor speciale utilizate.
g) denumirea ş i adresa transportatorului de şeurilor ş i copia contractului încheiat cu acesta,
iar în cazul în care transportul se efectueaz ă în regie proprie se va men ţiona tipul ş i num ă rul de
înmatriculare al vehiculului de transport;
h) locul depozită rii finale sau a inciner ă rii de şeurilor - se prezint ă copia contractului încheiat
cu operatorul depozitului sau incineratorului;
i) numele şi prenumele responsabilului cu gestionarea de şeurilor din cadrul unit ăţii;
j) data întocmirii planului, numele şi prenumele, semn ătura şi ştampila conducătorului
unităţii.
(4) Nerespectarea obligaţiilor prev ăzute la art. 17, alin. (2) se sanc ţionează contravenţional,
cu amend ă cuprins ă între:
- 1.000 lei ş i 2.000 lei pentru persoane fizice;
- 2.000 lei ş i 2.500 lei - pentru persoanejuridice.
Art. 18 Gestionarea de şeurilor urbane cuprinde urm ătoarele etape: precolectarea,
colectarea, transportul, tratarea, sortarea, valorificarea, depozitarea final ă sau incinerarea în cazul
deşeurilor periculoase generate din activităţi medicale.
Art. 19 (1) Precolectarea de şeurilor:
a) Producătorii de de şeuri (casnici - gospod ării individuale şi asociaţii de proprietari/locatari,
agenţi economici, instituţii publice şi alte persoane juridice - asocia ţii, organizaţii) organizeaz ă
activitatea de precolectare, potrivit specificului locului de producere a de şeurilor, în condi ţii salubre,
în spaţii special amenajate, utilizând sistemele stabilite de Consiliul Local, prin prezenta hot ă râre.
b) Precolectarea de şeurilor urbane, inclusiv a de şeurilor reciclabile, activitate care se
realizează de producătorul de de ş euri, se face numai în recipiente standardizate de tip, europubele, containere, preso-containere, saci personaliza ţi, de urm ătoarele capacităţi: 120 l, 240 l, 1,1
mc, 7 mc sau bene tip container de diverse capacit ăţi, corelate cu tipul, cantitatea de de şeuri
generată ş i frecvenţa de colectare stabilit ă prin contractul încheiat cu operatorul de servicii publice
de salubrizare.
c) Asociaţiile de proprietari/locatari, gospod ă riile individuale şi imobilele cu dou ă sau mai
multe apartamente, vor utiliza pentru precolectarea de şeurilor numai recipiente standardizate de tip
euro-pubele cu capacitatea de 120 l, 240 l sau saci personaliza ţi, asigurate de operatorul de servicii
de salubrizare, gratuit, pe baz ă de contract de comodat, inclusiv pentru colectarea de şeurilor
reciclabile.
d) Recipientele pentru precolectarea de şeurilor menajere, inclusiv a de şeurilor reciclabile
se amplasează în spaţii special amenajate, men ţinute permanent în stare salubr ă , cât mai aproape
de că ile de acces ş i la o distanţă de minim 10 metri fa ţă de ferestrele imobilelor.
(2) Nerespectarea obliga ţiilor prev ăzute la art. 19, alin. (1) se sanc ţionează contravenţional,
cu amend ă cuprins ă între:
- 800 lei ş i 1.200 lei - pentru persoane fizice;
- 1.000 lei ş i 2.500 lei - pentru persoane juridice.
Art. 20 (1) Colectarea de şeurilor menajere şi a celor asimilabile acestora, a de şeurilor
reciclabile, stradale ş i a deşeurilor vegetale rezultate din cur ăţarea ş i întreţinerea parcurilor ş i
zonelor verzi în vederea transportului spre locul de sortare, depozitare sau valorificare se face prin
urm ătoarele sisteme:
a) colectare ermetic ă , prin autogunoier ă compactoare;
b) colectare în containere sau bene închise sau deschise ş i prevăzute cu plas ă pentru a împiedica
răspândirea de şeurilor pe timpul transportului;
c) colectare prin schimb de recipiente (euro-pubele, containere);
d) colectare în saci personaliza ţi;
(2) Sistemele prev ăzute mai sus trebuie s ă îndeplineasc ă normele igienico-sanitare şi de
protecţie a mediului şi s ăn ătăţii populaţiei.
Art. 21 (1) Colectarea şi transportul de ş eurilor se va realiza folosind autovehicule
compatibile cu sistemul de precolectare, în func ţie de tipul, cantitatea ş i originea de şeurilor.
(2) Autovehiculele vor fi înc ă rcate astfel încât s ă nu existe posibilitatea împr ăştierii
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de ş eurilor pe c ă ile publice. Operatorii, agen ţii economici ş i persoanele fizice, sunt obiiga ţi s ă
asigure acoperirea cu prelat ă sau cu plas ă a deş eurilor de orice fel transportate cu ben ă deschis ă .
lncă rcarea de şeurilor în autovehiculele care le transport ă , se face direct din recipiente, fiind
interzis ă ră sturnarea con ţinutului recipientelor pe strad ă , trotuare sau zone verzi în vederea
reîncă rcă rii manuale.
(3) Nerespectarea obligaţiilor prev ăzute la art. 21, alin. (1) ş i (2) se sancţionează
contraven ţional, cu amend ă cuprins ă între:
1.000 lei ş i 2.000 lei - pentru persoane fizice,
- 2.000 lei ş i 2.500 lei - pentru persoane juridice.
Art. 22 (1) Sortarea ş i valorificarea de şeurilor în faza de pre-colectare a de şeurilor, la sursa
de producere, se face obligatoriu prin depunerea separat ă a de şeurilor reciclabile de de şeurile
nereciclabile, în vederea reducerii cantit ăţii de de şeuri destinate elimin ă rii finale, valorific ă rii ş i
reintroducerii în circuitul economic al de şeurilor reciclabile ş i utilizarea lor ca surs ă de materii prime
secundare sau ca sursă de energie.
(2) Materialele reciclabile colectate în sistemul colect ă rii duale se transport ă la staţia de
sortare unde se sorteaz ă pe tipuri de materiale, se ambaleaz ă ş i se valorific ă în funcţie de
propriet ăţi, compoziţie ş i alte calităţi.
Art. 23 Deşeurile colectate ş i transportate de pe raza localit ăţii Tecuci se depoziteaz ă la
locaţiile stabilite de autoritatea local ă .
-

Secţiunea l - Condiţii privind gestionarea anumitor tipuri de de şeuri
Art. 24 (1) Reglementări privind de şeurile voluminoase ş i din construcţii:
a) Deşeurile voluminoase sunt de şeuri solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz
casnic ş i gospod ăresc, obiecte sanitare, etc.) iar cele din construc ţii, reabilitarea ş i demolarea
cl ădirilor, din repara ţii în locuin ţe sau spaţii comerciale, din curăţarea curţilor ş i anexelor
gospod ă reşti, sunt de asemenea deşeuri solide (moloz, zid ă rie, p ă mânt în amestec cu alte
materiale sau din excava ţii, materiale din lemn, metale, etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele
obi ş nuite de pre-colectare a de şeurilor urbane.
b) Deş eurile voluminoase vor fi preluate gratuit din fa ţa imobilului sau de pe platforme, în
ultima zi lucrătoare a fiec ă rui trimestru. De şeurile din construcţii şi demol ări se colecteaz ă prin grija
deţin ătorului ş i sunt transportate de c ătre operatorul de zon ă în depozite specializate pentru
primirea acestui tip de de şeuri în baza unui contract de prest ă ri-servicii (contra-cost).
c) Utilizatorii care solicit ă colectarea, transportul ş i depozitarea deşeurilor voluminoase ş i
din construcţii, au obliga ţia să nu depoziteze deşeurile produse în strad ă , pe domeniul public,
înainte de aducerea containerului solicitat operatorului de servicii publice de salubrizare. Operatorul
de servicii publice de salubrizare stabile şte şi confirm ă data efectu ă rii colect ă rii ş i transportului,
având obligaţia să o respecte.
d) Colectarea ş i transportul de şeurilor voluminoase, din construcţ ii, reabilitarea ş i
demolarea cl ădirilor, din repara ţii în locuinţe sau spaţii comerciale, din curăţirea curţilor ş i anexelor
gospod ă reşti se efectueaz ă numai în recipiente standardizate, de tip containere, de urm ătoarele
capacităţi: 1,1 mc, 7 mc sau bene tip container de diverse capacit ăţi.
e) Producătorii de de şeuri - persoane fizice şi juridice - sunt obliga ţi s ă asigure sortarea
deşeurilor din construcţii ş i demol ă ri, pe tipuri de de şeuri, inclusiv a de şeurilor periculoase din
construcţii ş i demol ări. Deş eurile reciclabile (plastic, hârtie, carton, lemn, sticl ă , metal, diverse
ambalaje, etc.) se vor precolecta în recipiente separate şi se vor preda operatorului de servicii
publice de salubrizare sau valorificate la unit ăţile de profil. Este interzis ă amestecarea diverselor
tipuri de deşeuri rezultate din repara ţii, construcţii ş i demol ă ri.
f) De ş eurile periculoase provenite din de şeurile din construcţii şi demol ă ri se vor prelua de
la persoanele fizice numai la punctele de colectare, iar persoanele juridice le vor preda unor
societăţ i specializate în neutralizarea acestor tipuri de de şeuri, în containere, de urm ătoarele
capacităţ i: 1,1 mc, 7 mc, sau bene tip container de diverse capacit ăţi.
(2) Nerespectarea obligaţiiior prev ăzute la art. 24, lit. b)-f) se sanc ţionează contraven ţional,
cu amend ă cuprins ă între:
- 800 lei ş i 1.200 lei - pentru persoane fizice;
- 1000 lei ş i 2.500 lei - pentru persoanejuridice.

Secţiunea - 11 Preluarea deeurilor
Art. 25 (1) Deş eurile de echipamente electronice ş i electrice, vor fi preivate gratuit din fa ţa
imobilului sau de pe platforme, conform graficelor de preluare a operatorului DEEE de pe raza
municipiului Tecuci.
a) Categoriile de echipamente electronice si electrice care se preiau:
- Aparate de uz casnic de mari dimensiuni;
- Aparate de uz casnic de mici dimensiuni;
- Echipamente informatice şi de telecomunicaţii;
- Echipamente de larg consum;
- Echipamente de iiuminat;
- Unelte electronice ş i electrice (cu excep ţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni);
- Jucă rii, echipamente sportive ş i de agrement;
- lnstrumente de supraveghere ş i control; Distribuitoare automate.
b) Tipurile de deşeuri rezultate din repara ţii ş i amenaj ă ri în Iocuin ţe în cantitate de sub 1
mc, care se preiau sunt: resturi de materiale de construc ţii, obiecte sanitare ş i de mobilier uzate,
sing u lare.
c) Deşeurile rezultate din repara ţii ş i amenaj ă ri în locuin ţe în cantitate de sub 1 mc, se
preiau de la cet ăţeni o singură dată pe lun ă , pe baza buletinului sau a c ă rţii de identitate ş i se
înregistreaz ă în registrul de intr ă ri existent la punctul de colectare al operatorului de servicii publice
de salubrizare.
(2) Nerespectarea obliga ţiei prevăzute la art. 25 lit. (a) se sancţionează contraven ţional, cu
amend ă cuprins ă între:
800 lei ş i 1.200 lei - pentru persoane fizice;
- 1000 lei ş i 2.500 lei - pentru persoanejuridice.
Art. 26 (1) Deşeurile stradale, de şeurile vegetale rezultate din cur ăţarea ş i întreţinerea
parcurilor ş i zonelor verzi, se gestioneaz ă de operatorii activit ăţilor respective, conform legisla ţiei
care le reglementeaz ă activitatea ş i conform planului de eliminare a de şeurilor prezentat prim ăriei
municipiului Tecuci.
(2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 26, alin. (1) se sanc ţionează contravenţional,
cu amend ă cuprins ă între 2.000 lei ş i 2.500 lei pentru persoane juridice.
Art. 27 (1) Deş eurile periculoase ş i din producţie se gestionează de produc ători, conform
legislaţiei care le reglementeaz ă activitatea ş i conform Planului de eliminare a de şeurilor prezentat
prim ăriei municipiului Tecuci.
(2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 27, alin. (1) se sanc ţionează contravenţional,
cu amend ă cuprins ă între 2.000 lei ş i 2.500 lei pentru persoane juridice.

Capitolul IV - Reglementă ri privind deţinerea animalelor de ferm ă pe raza municipiului
Tecuci
Art. 28 (1) Constituie contravenţie ş i se sancţionează contraven ţional:
a) creşterea animalelor şi a p ăsărilor de ferm ă în cl ă diri cu mai multe apartamente sau în
ad ă posturi improvizate în jurul blocurilor de locuit, precum ş i în gospod ăriile aflate în vecin ătatea
blocurilor cu locuin ţe comune;
b) creşterea animalelor ş i a păsărilor de ferm ă în curţile cu folosinţă comun ă , cu mai multe
apartamente proprietate privat ă sau mixtă ;
(2) Nerespectarea prevederiior art. 28, alin. (1) se sanc ţionează contravenţional, cu
amend ă cuprins ă între 800 lei şi 1.200 lei.
Art. 29 (1) Constituie contravenţii ş i se sancţionează contraven ţional cre şterea animalelor ş i
păsă rilor, strict pentru consumul familial, cu nerespectarea urm ătoarelor condi ţii:
a) deţinerea ş i cre şterea unui num ă r mai mare de 2 capete de porcine, 2 capete de bovine,
2 capete de ovine ş i caprine, 20 capete p ăsări ş i 3 capete canine, precum ş i 2 capete cabaline, întro gospod ă rie proprietate privat ă cu o suprafa ţă îngrădită , destinată între ţinerii şi cre şterii animalelor
de minim 500 mp. lntr-o gospod ărie proprietate privat ă num ă rul maxim de animale pentru consum
familial (cu excep ţia p ăsă rilor) este de zece.
b) existenţa unor ad ă posturi construite din materiale u ş or de igienizat, prev ăzute cu un
sistem de colectare a de şeurilor, ampiasate la o distan ţă de minim 10 m. fa ţă de cl ădirile de locuit
din vecin ătate;

c) existen ţ a unei fose septice betonate ş i acoperite etan ş ;
d) existen ţ a unui contract de vidanjare a fosei septice;
e) asigurarea în permanen ţă a c.urăţeniei ad ă posturitor ş i a curţilor în care se reatizeaz ă
deţinerea ş i creşterea animalelor ş i a păsă rilor;
f) executarea lucră rilor de dezinsecţie, deratizare ş i dezinfecţ ie, periodic sau ori de câte ori
este nevoie, prin societ ăţ i comercia!e specializate în executarea acestor tipuri de lucr ă ri;
g) deţinerea animalelor ş i a p ăs ă rilor strict pe proprietate ş i luarea m ă surilor de împiedicare
a accesului liber pe domeniul public;
h) gestionarea corespunz ătoare a deş eurilor de origine animal ă , fă ră a crea impact
nefavorabil asupra mediului sau disconfort de orice fel vecinilor;
i) circulaţia cailor pe domeniul public f ă ră a avea amptasat ă în partea dorsal ă o traist ă
pentru nevoile fiziologice.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 29, alin. (1) se sancţionează contravenţional, cu
amend ă cuprins ă între 800 lei ş i 1 .200 lei.
Art. 30 (1) Constituie contravenţie ş i se sancţionează contraven ţional circula ţia animalelor
în intravilanul localit ăţii, fă ră a fi însoţite ş i, în mod obligatoriu, dirijate printr-o funie, lan ţ sau alte
accesorii.
(2) Distrugerile provocate de către animale cu înc ă lcarea prevederilor alineatului precedent
vor fi suportate de către proprietarii animalelor.
(3) Nerespectarea prevederilor art. 30, alin. (1) se sancţionează contraven ţional, cu
amend ă cuprins ă între 800 lei ş i 1.200 lei şi se va aplica proprietarului animalului.

Capitolul V - Reglement ă ri privind deţinerea animalelor de companie pe raza municipiului
Tecuci
Art. 31 (1) Constituie contraven ţii ş i se sancţionează contraven ţional cre şterea ş i deţinerea
de animale de companie cu nerespectarea urm ătoarelor condi ţii:
a) deţinerea unui num ă r mai mare de trei animale de companie într-un apartament sau
curte de folosin ţă comun ă , precum şi neasigurarea condi ţiilor, îngrijirii ş i atenţiei necesare, ţinând
cont de nevoile etologice, în funcţie de specie ş i ras ă ;
b) nerespectarea distanţei de minim 10 metri a amplasamentului ad ă postului animaiului de
companie, atât fa ţă de geamurile apartamentelor din cur ţile de folosinţă comun ă , cât şi faţă de
geamurile imobilelor învecinate;
c) circulaţia liberă , atât ziva cât ş i noaptea, a animalelor de companie, în cur ţile de folosin ţă
comun ă , fă ră acordul tuturor locatarilor;
d) nerespectarea normelor generale de cur ăţenie, igien ă şi întreţinerea în condi ţii optime a
spaţiului comun, fă ră a aduce atingere lini ştii şi ordinei publice;
e) deţinerea unui num ă r mai mare de ş ase animale de companie într-o gospod ărie
individual ă , precum ş i neasigurarea condi ţiilor, îngrijirii şi atenţiei necesare, ţinând cont de nevoile
etoiogice, în funcţie de specie ş i ras ă ;
f) circulaţia liberă , atât ziva, cât ş i noaptea, a câinilor, pe domeniul. public, f ă ră les ă ş i
botniţă , neînsoţiţi. P.roprietarul este obligat a avea asupra sa m ănuşă de unică folosin ţă ş i un sac
menajer pentru a colecta excrementele animalelor. Acestea vor fi aruncate în mod obligatoriu la
tom beron.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 31, alin. (1) se sanc ţionează contraven ţional, cu
amend ă cuprins ă între 800 lei ş i 1.200 lei ş i se va ap!ica proprietarului animalului.

Capitolul Vl - Reglementă ri privind administrarea spa ţiilor verzi, conservarea ş i protecţia
mediului
Art. 32 Constituie contravenţie ş i se sancţionează contraven ţional urm ătoarele fapte:
1. distrugerea sau deteriorarea materialului dendrologic ş i a exemp!arelor valoroase considerate
monumente ale naturii;
2. abandonarea autovehiculelor pe spa ţiile verzi;
3. depozitarea clandestin ă de gunoi menajer, moloz, resturi vegetale, etc., pe spa ţiite verzi;
4. plantarea de material dendro-floricol, care prin specificui s ă u (natura flora! ă , tipul de fructificare,
arhitectura trunchiului, tipul de polen, etc) poate cauza prejudicii asupra st ă rii de s ă n ătate a
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populaţ iei, siguran ţei circula ţiei urbane, nearmonizare în peisagistica urban ă , îngreunarea
transportului pe c ă ile urbane de rulare. Plantarea speciilor susceptibile a cauza prejudiciile
enumerate mai sus se va putea realiza numai în baza avizului serviciilor de specialitate din cadrul
prim ă riei municipiului Tecuci.
5. distrugerea, deteriorarea sau murd ă rirea b ă ncilor;
6. distrugerea sau deteriorarea co ş urilor sau recipientelor pentru gunoi stradal, stâlpilor
ornamentali, a altor obiecte de mobilier urban;
7. distrugerea, deteriorarea sau murd ă rirea jocurilor, aparatelor sau echipamentelor de joac ă
pentru copii;
8. distrugerea sau deteriorarea spa ţiilor verzi prin depozitarea de reziduuri menajere ş i din
construcţii, trecerea peste rondourile de flori sau spa ţiile verzi în afara aleilor amenajate în acest
scop;
9. neefectuarea lucră rilor de între ţinere a zonei verzi Iimitrofe imobilelor sau blocurilor de locuin ţe,
pân ă la Iimita carosabilului, fie prin mijloace proprii, fie prin societ ăţi comerciale specializate în
executarea lucr ărilor horticole, prin încheierea de contracte de prest ă ri-servicii;
10. necosirea ierbii, a gazonului, din spa ţiile verzi aferente sau limitrofe imobilului, cur ţii, grădinii
sau blocurilor de locuin ţe, pân ă la limita carosabilului;
11. cosirea fă ră autoriza ţie în parcuri, zone verzi, scuar-uri sau gr ădini publice;
12. cultivarea de legume şi zarzavaturi pe domeniul public;
13. împrejmuirea zonei verzi - domeniu public - f ără autorizaţie;
14. executarea de tă ieri de corecţii şi defri şă ri arbori ş i arbu şti, fă ră acordul serviciilor de
specialitate din cadrul prim ă riei municipiului Tecuci;
15. plantarea pe domeniul public ş i în aliniamentele stradale, de arbori, fără avizul serviciului de
specialitate din cadrul prim ă riei municipiului Tecuci;
16. plantarea în spa ţiul public, de către persoanele fizice, juridice şi asociaţiile de
proprietari/locatari, f ără avizul prim ă riei municipiului Tecuci, a materialului dendrologic, în func ţie de
specificul fiecă rei zone;
17. deteriorarea diferitelor accesorii ornamentale din spa ţiile verzi, a grătarelor ş i ap ărătorilor
ornamentale pentru arbori, a gardurilor, florilor, parilor ş i împrejmuirilor ornamentale din spa ţiui
public;
18. neanunţarea, în termen de 24 de ore, de c ătre societăţile comerciale, a prim ă riei municipiului
Tecuci, cu privire la interven ţiile de urgen ţă din zona verde, respectiv nerefacerea la forma ini ţială
(zon ă verde), de către executanţi;
19. însu ş irea arborilor doborâ ţi de fenomene naturale sau a arborilor care au fost defri şaţi în cadrul
unor lucră ri specifice fă ră aprobarea serviciilor de specialitate din cadrul prim ă riei municipiului
Tecuci;
20. executarea unor lucr ă ri edilitar-gospod ă reşti care afectează spaţiile verzi fă ră aprobarea
serviciilor de specialitate ale prim ăriei municipiului Tecuci;
21. utilizarea domeniului public pentru diferite activit ăţi gospod ă re şti; sp ă lat rufe, autovehicule,
covoare, obiecte de uz casnic, uscat rufe, g ătit, etc.);
22. nedepozitarea de către persoanele fizice, juridice, societ ăţi comerciale, asocia ţii de
proprietari/locatari, a resturilor vegetale şi a celor provenite din t ă ieri de corecţie (ramuri) în saci
menajeri cu o capacitate corespunzătoare, lâng ă euro-pubelele aferente imobilului, în vederea
ridică rii lor de c ătre operatorul serviciilor de spa ţii verzi/salubrizare;
23. producerea, stocarea, comercializarea ş i utilizarea produselor de protec ţie a plantelor, fără
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 33 Nerespectarea prevederilor art. 32 se sanc ţionează contravenţional, cu amend ă
cuprins ă între 800 lei ş i 1.200 lei.
Art. 34 În cazul afectării, distrugerii spa ţiului verde sau producerii unei pagube,
contravenientul va suporta contravaloarea lucr ă rilor de înfiin ţare a zonei verzi, materialului dendrofloricol folosit sau a bunurilor afectate.

Capîtolul Vll - Reglement ă ri privind combaterea vectorilor: roz ătoare, insecte,
dă un ători
Art. 35 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contraven ţional urm ătoarele fapte:
a) neefectuarea, înainte de începerea lucr ă rilor de deratizare, dezinsec ţie, dezinfecţie, a
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lucră rilor de salubrizare ş i igienizare a spaţ iilor proprii de depozitare a de şeurilor menajere, a
spaţiilor interioare ş i exterioare din jurul cl ă dirilor;
b) neefectuarea lucră rilor de deratizare ş i dezinsecţie imediat ce se constat ă apariţia de
rozătoare ( ş oareci, ş obolani) ş i/sau insecte (ţânţari, mu şte, gândaci);
c) neexecutarea lucrărilor de deratizare, dezinfec ţie sau dezinsecţie, odată cu acţiunile
organizate ş i coordonate de prim ă ria municipiului Tecuci, prin operatori în domeniu;
d) neluarea m ăsurilor de combatere a d ă un ătorilor din spa ţiile verzi;
e) executarea unor lucră ri de dezinsecţie sau aplicarea de pesticide f ă ră autorizare precum
ş i a substanţelor care afecteaz ă insectele polenizatoare;
(2) Nerespectarea prevederilor art. 35, alin. (1) se sanconeaz ă contraven ţional, cu
amend ă cuprins ă între:
- 800 lei ş i 1.200 Iei - pentru persoane fizice;
- 1000 lei şi 2.500 lei - pentru persoanejuridice.

Capitolul Vlll - întreţinerea ş i repararea drumurilor
Art. 36 (1) Constituie contraven ţie şi se sancţioneaz ă contraven ţional urm ătoarele fapte:
a) neântreţinerea permanent ă a curăţeniei şanţurilor de scurgere a apelor pluviale, a
podeţelor şi tuburilor de beton sau alte materiale aferente acestora, pe întreaga lungime aferent ă
proprietăţii, în vederea evitării inundaţiilor ori a stagn ării apelor;
b) dezafectarea instala ţiilor edilitar-gospod ă re şti (receptori pentru ape pluviale, c ă mine de
scurgere ş i racord, hidran ţi, etc.), precum ş i mascarea acestora prin asfaltare şi betonare;
c) acoperirea şanţurilor, rigoletor sau tuburilor de beton cu diferite materiale sau de ş euri;
d) diminuarea p ărţii carosabile sau a trotuarelor str ăzilor prin depozitarea de de şeuri,
materiale sau prin alte mijloace.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 36, alin. (1) se sanc ţionează contravenţional, cu
amend ă cuprins ă între:
- 800 lei şi 1.200 lei - pentru persoane fizice;
- 1000 lei şi 2.500 lei - pentru persoanejuridice.
Art. 37 (1) Constituie contravenţie ş i se sancţionează contraven ţional urm ătoarele fapte:
a) distrugerea îmbrăcămintei pă rţii carosabile, a trotuarelor si a marcajelor rutiere,
indicatoarelor rutiere, prin circularea cu mijloace de transport si utilaje agabaritice de tonaj dep ăş it
sau cu şenile;
b) executarea de lucrări sau interven ţii la reţeaua tehnico-edilitar ă fă ră aprobarea serviciilor
de specialitate din prim ărie;
c) neanunţarea compartimentului de specialitate din prim ărie despre lucră rile de construcţii,
reparaţii sau interven ţii la carosabil, de unde rezult ă pă mânt, moloz sau alte de şeuri, în vederea
stabilirii locurilor de depozitare a acestora;
d) necurăţarea c ă ilor publice dup ă descă rcarea sau înc ă rcarea mijloacelor de transport;
e) refuzul prezent ă rii sau nedeţinerea de către prestatorul de lucrare la punctul de lucru a
documentelor si avizelor eliberate de c ătre serviciile de specialitate ale prim ă riei, solicitate de
agenţii constatatori.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 37, alin. (1) se sanc ţionează contravenţional, cu
amend ă cuprins ă între:
- 800 lei şi 1.200 tei - pentru persoane fizice;
- 1000 lei ş i 2.500 lei - pentru persoanejuridice.
Art. 38 (1) Constituie contravenţie ş i se sancţionează contravenţional urm ătoarele fapte:
a) nefixarea şi nemen ţinerea la cota nivelului pă rţii carosabile şi trotuarelor a pieselor
vizibile cum ar fi: capace la c ă minele de vizitare, r ă sufl ători de gaze, receptori de ape pluviale ş i
altele, de c ătre societ ăţile comerciale ş i alte unit ăţi care execut ă reţele de instala ţii subterane;
b) nemenţinerea capacelor de vizitare la cota pă rţii carosabile, a trotuarelor sau la nivelul
terenului, precum ş i neînlocuirea lor, dac ă sunt deteriorate, de c ătre societ ăţile comerciale, regiile
autonome sau alte unităţi care le au în exploatare;
c) nemenţinerea în stare de funcţ ionare a gurilor de scurgere a apelor piuviale de pe str ăzi,
de către cei care le au în exploatare;
d) neasigurarea în permanen ţă în bun ă stare a sistemului rutier de cale ferat ă , de
asemenea, nemen ţinerea aspectului corespunz ător ( ş i de curăţenie) al zonelor respective de c ătre
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societ ăţile comerciaie, regiile autonome sau alte unit ăţi care exploateaz ă linii de cale ferat ă
existente în ampriza drumuriior.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 38, alin. (1) se sanc ţionează contravenţional, cu
amend ă cuprins ă între 1.500 lei ş i 2.500 lei - pentru persoane juridice.
Art. 39 (1) Constituie contraven ţie ş i se sancţionează contraven ţional ş i, după caz, cu
ridicarea sau blocarea autovehiculelor cu plata contravalorii presta ţiei efectuate, urm ătoarele fapte:
a) executarea de marcaje stradale de c ătre persoanele neautorizate ş i fă ră acordul
prim ă riei;
b) nerespectarea graficelor de execu ţie a lucră rilor aprobate de prim ă ria municipiului
Tecuci, pentru lucr ă rile pe domeniul public;
c) nesemnalizarea corespunz ătoare a lucr ă rilor conform planurilor de semnalizare avizate
de prim ă ria municipiului Tecuci, efectuate pe drumurile publice ale localit ăţii Tecuci;
d) utilizarea şi montarea indicatoarelor rutiere, altele decât cele conforme legisla ţiei în
vigoare ş i fă ră a purta inscrip ţionată denumirea societ ăţii care le monteaz ă .
(2) Nerespectarea prevederilor art. 39, alin. (1) se sanc ţionează contravenţional, cu
amend ă cuprins ă între:
- 800 lei ş i 1.200 lei - pentru persoane fizice;
- 1 000 lei ş i 2.500 lei - pentru persoane juridice.
Art. 40 (1) Constituie contraven ţie şi se sancţioneaz ă contravenţional urm ătoarele fapte:
a) folosirea autovehiculelor cu turarea motoarelor acestora ş i efectuarea dâ manevre prin
derapaje, întoarceri bru şte pe loc, accelerări si frân ări bru şte, executate pe domeniul public al
localităţii Tecuci, efectuate în scop de divertisment, f ă ră avizul prim ă riei;
b) turarea motoarelor autovehiculelor, efectuarea de manevre prin derapaje, întoarceri
bru şte pe loc, acceleră ri ş i frân ă ri bru şte, executate pe domeniul public al localit ăţii Tecuci, cu
scopul verificării tehnice a acestora, în urma efectu ă rii unor repara ţii;
c) executarea de repara ţii ale autovehicuielor şi autocamioanelor pe domeniul public al
localit ăţii Tecuci.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 40, alin. (1) se sancţionează contravenţional, cu
amend ă cuprins ă între:
- 1.000 lei ş i 1.500 Iei - pentru persoane fizice;
- 1.500 lei ş i 2.500 lei - pentru persoane juridice.

Capitolul IX - Efectuarea transportului pe raza ora ş ului
Art, 41 (1) Constituie contraven ţie si se sancţioneaz ă contraven ţional punerea în circula ţie
a autovehiculelor de orice fel care sunt deteriorate, nu îndeplinesc condi ţiile de curăţenie, igien ă
sau poluează atmosfera, ori au scurgeri de ulei, motorin ă sau alţi carburan ţi.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 41, alin. (1) se sanc ţionează contraven ţional, cu
amend ă cuprins ă între 1.000 lei ş i 1.500 lei, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane
juridice.
Art. 42 (1) Constituie contraven ţii şi se sancţioneaz ă contraven ţional urm ătoarele fapte:
a) neasigurarea sp ă l ării ş i salubrizării autovehiculelor la intrarea pe drumurile publice;
b) neasigurarea înc ă rcă rii ş i etan şeiză rii corespunzătoare a vehiculelor ce efectuează
transportul diferitelor materiale, pentru a preîntâmpina împr ăştierea lor în timpul transportului ş i
murd ă rirea sau degradarea c ă ilor publice;
c) folosirea îngrăşă mintelor chimice ş i produselor de protecţie a piantelor în zonele sau pe
suprafeţele unde sunt instituite m ăsuri speciale de protecţie;
d) livrarea, manipularea, transportarea ş i comercializarea îngr ăşă mintelor chimice ş i
produselor de protecţie a plantelor, neambalate ş i neinscripţionate conform, cu prescrip ţii de
siguranţă ş i folosire neadecvat ă care s ă producă contaminarea mijloacelor de transport ş i/sau a
mediului, dup ă caz.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 42, alin. (1) se sanc ţionează contraven ţional, cu
amend ă cuprins ă între:
- 800 lei ş i 1.200 lei - pentru persoane fizice;
- 1.000 lei ş i 2.500 lei - pentru persoane juridice.
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Capitolul X - Amenajarea teritoriului, urbanism ş i activitatea de constructii
Art. 43 (1) Constituie contraven ţie neîndeplinirea obliga ţiei de amplasare, la loc vizibii, a
panoului de identificare a investi ţiei cu elementele stabilite conform Ordinului Ministrului Lucr ă rilor
Publice ş i Amenaj ă rii Teritoriului nr. 63/N din 11 august 1998, cu modific ă rile ş i complet ă rile
u lterioare.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 43, alin. (1) se sanc ţioneaz ă contraven ţional, cu
amend ă cuprins ă între 1.000 lei ş i 1.500 lei ş i m ă sura complementar ă a sist ării imediate a lucr ă rilor.

Capitolul Xl - Administrarea fondului locativ public
Art. 44 (1) Constituie contravenţie ş i se sancţionează contraven ţional:
a) degradarea/neîntre ţinerea/distrugerea de c ătre chiria ş i a elementelor de construcţii ş i
instala ţii din folosinţă exclusivă sau în folosin ţă comun ă a condominiumului;
b) degradarea/neigienizarea de c ătre chiria ş i a interiorului locuin ţei;
c) degradarea/distrugerea obiectelor de inventar;
d) comportamentul necorespunz ător al chiria ş ilor, care face imposibil ă convieţuirea sau
împiedică folosirea normal ă a locuin ţei.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 44, alin. (1) se sancţionează contraven ţional, cu
amend ă cuprins ă între 800 lei ş i 1.200 lei.
Art. 45 (1) Constituie contravenţie ş i se sancţionează contraven ţional:
a) ocuparea de c ătre orice persoan ă a unei locuin ţe fă ră contract de închiriere;
b) subînchirierea locuin ţei;
c) executarea de modific ări la elementele de construcţie ş i instalaţii aflate în folosin ţa
exclusivă sau în folosin ţa comun ă a condominium-ului, f ă ră avizul proprietarului sau/ şi a asociaţiei
de locatari/proprietari.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 45, alin. (1) se sanc ţionează contraven ţional, cu
amend ă cuprinsă între 800 lei ş i 1.200 lei.

Capitolul Xll - Publicitatea
Art. 46 (1) Constituie contraven ţie si se sancţionează contraven ţional s ăvârş irea
urm ătoarelor fapte:
a) lipirea afi şelor, posterelor sau anun ţurilor publicitare în alte locuri decât în cele
autorizate;
b) montarea de panouri publicitare sau bannere f ă ră acordul serviciului de specialitate din
prim ă rie.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 46, alin. (1) se sancţionează contraven ţional, cu
amend ă cuprins ă între 800 lei ş i 1.200 lei.
Art. 47 (1) Constituie contravenţie si se sancţionează contraven ţional:
a) neîntreţinerea periodică a panourilor de afi ş aj sau de publicitate;
b) neschimbarea materialelor de publicitate uzate sau deteriorate de c ătre deţin ătorii legali
ai acestora.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 47, alin. (1) se sancţionează contraven ţional, cu
amend ă cuprins ă între 800 lei ş i 1.200 lei.
Art. 48 (1) Constituie contraven ţie si se sanctioneză contravenţional s ăvârş irea
urm ătoarelor fapte:
a) folosirea mijloacelor de transport în scopuri publicitare, f ă ră acordul autorit ăţii locale ş i
fă ră achitarea taxelor locale;
b) instalarea panourilor cu denumirea firmei f ără autoriza ţia eliberată de prim ă rie;
c) desfăş urarea activit ăţii de către agenţii economici f ără montarea firmelor de identificare.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 48, alin. (1) se sanc ţionează contraven ţional, cu
amend ă cuprins ă între 800 lei şi 1.200 lei.
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Capitolul Xlll - Canalizarea, alimentarea cu ap ă ş i epurarea apelor uzate
Art. 49 (1) Constituie contraven ţie ş i se sancţionează contraven ţional s ăvârş irea
urm ătoarelor fapte:
a) neînlocuirea, în procesul de produc ţie, a apei potabiie cu ap ă industrial ă , acolo unde
procesul de producţie o permite ş i exist ă surse;
b) nemenţinerea în stare de funcţionare a bazinelor proprii de acumulare ş i/sau a
instalaţiilor de pompare a apei din incinta agen ţilor economici, în scopul stingerii incendiilor;
c) neîntreţinerea corespunz ătoare a decantoarelor, separatoarelor de gr ăsimi ş i a sta ţiilor
de epurare mecanică sau biologică a apelor reziduale, ale c ă ror evacu ă ri se reaiizeaz ă în sistemul
centralizat de canalizare, respectiv nerespectarea condi ţiilor calitative ş i cantitative.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 49, alin. (1) se sancţionează contraven ţional, cu
amend ă cuprins ă între 800 lei ş i 1.200 lei.
Art. 50 (1) Constituie contraven ţie ş i se sancţionează contravenţional s ăvârş irea
urm ătoarelor fapte:
a) neaducerea la cota carosabilului sau a trotuarelor, a elementelor vizibile (c ă mine de
vizitare, guri de scurgere, cutii de concesie, etc), aferente re ţelelor de utilit ăţi, în termen de 72 de
ore de la finalizarea lucră rilor sau de la sesizarea avariilor constatate ş i transmise la de ţin ătorii de
gospod ării subterane;
b) captarea de ap ă potabilă prin foraje, fără avizul operatorului specializat al serviciilor de
alimentare cu ap ă ş i de canalizare, precum ş i a Administraţiei Naţionale Apele Române;
c) amplasarea de obiective construite definitiv sau temporar, a depozit ă rilor de p ă mânt sau
de alte materiale peste re ţelele de ap ă-canal;
d) utilizarea apei potabile pentru udatul gr ădinilor sau a spaţiilor verzi, în perioadele de
restricţii ale consumului de ap ă ;
e) spă larea autovehiculelor în alt ă parte decât la sp ă l ătoriile autorizate de c ătre autoritatea
de mediu ş i avizate de către operatorul canaliz ării care preia apele uzate aferente sp ă l ării;
f) evacuarea, Ia canalizarea ora ş ului, a apelor uzate a că ror calitate ş i cantitate nu sunt
cunoscute şi avizate de către operatorul canaliz ă rii ş i a sta ţiei de epurare a municipiului Tecuci;
g) realizarea vidanj ă rii foselor septice (pristere) cu ajutorul unui tert operator care nu de ţine
un contract de agrement, de preluare a apelor uzate de c ătre operatorul specializat, de canalizareepurare, la nivelul localit ăţii, cât ş i deversarea apelor uzate în alte loca ţii decât cele stabilite prin
contract;
h) furnizarea de informa ţii eronate c ă tre operatorul de servicii de alimentare cu ap ă ,
canalizare ş i epurare a apelor uzate, odat ă cu solicitarea avizelor sau contractarea serviciului;
nefurnizarea informaţiilor privind modific ările faţă de condiţ iile declarate cu acele ocazii (schimbare
de tehnologie sau ad ăugare de activitate, subînchiriere de spa ţii pentru realizarea de alte activit ăţi)
care duc la modificarea calitativ ă ş i cantitativă a apelor evacuate la canalizarea a municipiului.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 50, alin. (1) se sanc ţionează contraven ţional, cu
amend ă cuprins ă între 800 lei ş i 1 .200 lei.
Art. 51 (1) Constituie contraven ţie şi se sancţionează contraven ţional s ăvârşirea
urm ătoarelor fapte:
a) manevrarea neautorizat ă a vanelor ş i a robinetelor de concesii;
b) folosirea hidran ţilor publici în alte scopuri decât cele legate de incendiu;
c) folosirea apei potabile de la ci ş mele, puţ uri sau fântâni publice pentru sp ă larea ma ş inilor,
covoarelor sau altor echipamente;
d) colectarea în cisterne particulare a apei potabile de la sursele publice.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 51, alin. (1) se sancţionează contravenţional, cu
amend ă cuprins ă între 800 lei ş i 1.200 lei.
Art. 52 (1) Constituie contraven ţie şi se sancţionează contravenţional s ăvârş irea
urm ătoarelor fapte:
a) acoperirea cu p ă mânt, moloz sau alte materiale de construc ţii, a gurilor de scurgere a
apelor pluviale, c ă minelor de vizitare, cutiilor de concesie, etc, ce apartin re ţelelor de utilit ăţi
pu bl ice;
b) mutarea sau deteriorarea t ă bliţ elor indicatoare pentru elementele constitutive ale
gospod ăriilor subterane;
c) necurăţarea n ă molurilor din sta ţiile de decantare;
d) utilizarea aparatelor de m ăsură ş i control neverificate metrologic.
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(2) Nerespectarea prevederilor art. 52, alin. (1) se sancţioneaz ă contravenţional, cu
amend ă cuprins ă între 800 lei ş i 1 .200 lei.
Art. 53 (1) Constituie contraven ţie şi se sancţionează contraven ţionai s ăvârş irea
urm ătoarelor fapte:
a) neevacuarea apelor acumulate în subsolul cl ă dirilor de c ătre aparţin ători;
b) neîntreţinerea sistemelor de canalizare din incinta gospod ă riilor individuale, cu efecte
negative asupra mediului înconjur ător ş i/sau a proprietăţilor învecinate;
c) colmatarea gurilor de scurgere a apei pluviale existente pe domeniul public, prin
aruncarea sau depozitarea de de ş euri menajere sau alte reziduuri;
d) nepermiterea accesului personalului tehnic autorizat la aparatele de m ăsură ş i control în
scopul citirii, înregistr ă rii sau efectu ă rii controlului de calitate al apei;.
e) spargerea intenţionată a conducteior ş i evacuarea apelor uzate în subsoluri, de c ătre
proprietarii sau chiria ş ii imobilelor.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 53, alin. (1) se sanc ţionează contravenţional, cu
amend ă cuprins ă între 1 .000 lei ş i 1 .500 lei.

Capitolul XIV - Alimentarea cu energie electric ă ş i iluminat public
Art. 54 (1) Constituie contraven ţie şi se sancţionează contravenţionat s ăvârş irea
urm ătoareior fapte:
a) montarea pe stâlpii de re ţele electrice a anun ţurilor sau afi şelor publicitare, fă ră
deţinerea avizelor necesare;
b) montarea pe stâlpii re ţ elelor electrice a bannerelor sau a panourilor publicitare, f ă ră
deţinerea avizelor necesare.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 54, alin. (1) se sancţionează contraven ţional, cu
amend ă cuprins ă între 1 .000 lei ş i 1 .500 lei.
Art. 55 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional:
a) interven ţia neautorizată la reţeaua electric ă sau de ituminat public;
b) executarea de improviza ţii la reţeaua de ituminat public;
c) modificarea iluminatului public cu ocazia diferitelor manifest ă ri, fă ră acordul serviciilor de
specialitate din cadrul prim ă riei;
d) executarea de s ăpături sau lucră ri de orice fel în zonele de protec ţie a instala ţiilor
ituminatului public fără consimţă mântul prealabil al serviciilor de specialitate din cadrul prim ă riei;
e) amplasarea de construcţ ii care s ă împiedice funcţ ionarea sau accesul la componentele
sistemului de iluminat public, ori acoperirea cu p ă mânt sau alte materiale a acestora;
f) modificări ale oric ă rei componente a instala ţiilor sistemului de iluminat public, f ără
acordul serviciiilor de specialitate din prim ă rie;
g) montarea cablurilor de orice fel pe stâlpii de iluminat public, f ă ră deţinerea avizelor
necesare;
h) montarea oric ă ror reţ ele aeriene pe stâlpii de iluminat public sau al ţi stâlpi aparţinând
administra ţiei locale, fă ră acordul scris al serviciiilor de specialitate din cadrul prim ă riei;
i) avarierea (ruperea) re ţelelor din sistemul de iluminat public şi nerefacerea re ţelelor din
sistemul de iluminat public avariate în termen de 48 de ore de la producerea incidentului;
j) racordarea la reţ eaua de iluminat public f ă ră avizul organelor de specialitate ş i acordul
serviciitor de specialitate din prim ă rie, în cazul în care faptele nu constituie infrac ţiuni prevăzute de
Noul Cod Penal;
k) interzicerea accesului personalului autorizat, la instala ţiile de iluminat public;
l) nepoziţionarea stâlpilor de re ţele eiectrice pe amplasamentele şi cu respectarea tuturor
condiţiilor aprobate;
m) distrugerea sau vandalizarea oric ă rei componente a serviciului de iluminat public
(aparate de iluminat, re ţea, stâlp, B.M.P, punct aprindere, etc.), în cazul în care faptele nu
constituie infracţiuni prev ăzute de Noul Cod Penal;
n) neaducerea la starea ini ţială a pă rţii din sistemul de iluminat public distrus ă sau avariat ă
într-un termen mai lung de 24 de ore decât cel solicitat de c ă tre serviciile de specialitate din cadrul
prim ă riei.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 55, alin. (1) se sancţionează contravenţionat, cu
amend ă cuprins ă între 1.000 lei ş i 1.500 lei.
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Art. 56 (1) Constituie contraven ţie ş i se sancţionează contravenţional s ăvârş irea
urm ătoarelor fapte:
a) ag ăţarea sau prinderea materialelor de orice fel de firele electrice dispuse pe domeniul
public;
b) prinderea bannerelor sau a panourilor publicitare pe stâlpi f ă ră aprobare sau la o
în ă lţime care împiedic ă circula ţia sau vizibilitatea;
(2) Nerespectarea prevederilor art. 56, alin. (1) se sanc ţionează contraven ţional, cu
amend ă cuprins ă între 1.000 lei ş i 1.500 lei.

Capitolul XV - Reglementă ri privind nivelul, natura, intensitatea ş i durata producerii
zgomotului
Art. 57 (1) Constituie contraven ţie ş i se sancţionează contraven ţional, realizarea de c ătre
persoanele fizice ş i juridice a urm ătoarelor activit ăţi:
a) efectuarea de repara ţii asupra autovehiculelor, care prin natura lor produc zgomot ş i
deranjeaz ă vecinii, efectuate în timpul orelor de lini şte (14,00-16,00 şi 22,00-06,00);
b) desfăş urarea activit ăţilor de orice natur ă , neautorizate, care produc poluare fonic ă ;
c) montarea ş i funcţionarea fără respectarea normelor avizate (prospectele de instalare ş i
funcţionare) a diverselor aparate montate în exteriorul cl ădirilor reziden ţiale, publice şi industriale
care prin funcţionarea lor genereaz ă depăş iri ale valorilor maxim admise de legisla ţia în vigoare.
(2) Unităţile de alimenta ţie ş i/sau divertisment funcţionează în urm ătoarele condi ţii:
a) unităţile publice (cluburi, baruri, restaurante, etc) , pot func ţiona cu program muzical ş i
după orele 22,00, doar dacă au autoriza ţie de funcţionare în acest sens ş i sunt izolate fonic, astfel
încât s ă nu afecteze lini ştea şi dreptul la odihn ă al locuitorilor din vecin ătate, respectând legislaţia
în vigoare;
b) unităţile publice (cluburi, baruri, restaurante, etc) aflate în cl ădirile de locuit, pot func ţiona
cu program muzical numai în cazul când asocia ţia de proprietari î ş i d ă acordul, cu condi ţia obţinerii
acordului autentificat al vecinilor/locatarilor limitrofi de fiecare dat ă când se solicit ă autorizarea
orarului de funcţionare.
(3) Nerespectarea prevederilor art. 57, alin. (1) ş i (2) se sancţionează contraven ţional, cu
amend ă cuprins ă între:
- 800 lei ş i 1.200 lei pentru persoane fizice;
-1 .500 lei ş i 2.500 lei pentru persoanele juridice.

Capitolul XVI - Circulaţia mijloacelor de transport
Art. 58 (1) Locuitorii ora ş ului trebuie s ă respecte urm ătoarele prevederi:
a) Motoretele ş i utilajele autopropulsate vor circula doar cu numere de înregistrare ş i dotate
cu sistem de frânare eficient, sistem de semnalizare, lumin ă galben ă în faţă şi roşie în spate.
b) Atelajele vor circula doar cu numere de înregistrare ş i dotare cu instala ţii de
semnalizare.
c) Se interzice circula ţia, staţionarea ş i oprirea vehiculelor cu tracţiune mecanică , hipo în
parcuri, gră dini publice, trotuare, terenuri de sport, aleile din spa ţiile verzi ş i în locurile unde
conturb ă circulaţia în condiţii de siguranţă a autovehiculelor sau a pietonilor, locuri unde blocheaz ă
arterele de aprovizionare a unit ăţilor comerciale sau gararea ma ş inilor sau ie şirile din garaje.
d) Se interzice staţionarea sau oprirea vehiculelor cu o mas ă maxim ă autorizată mai mare
de 3.50 tone pe drumurile publice, în sta ţiile de autobuz ş i terenurile aparţinând domeniului public
sau privat ale municipiului Tecuci, cu excep ţia celor destinate special acestui scop.
e) Se interzice oprirea sau sta ţionarea autovehiculelor cu mas ă total ă maxim ă autorizat ă
mai mare de 3.50 tone în zona de protecţie a şanţurilor ş i/sau rigolelor.
f) Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii direct din aceste
vehicule fă ră autorizaţia obţinută din partea serviciilor de specialitate din cadrul prim ă riei.
g) lnterdicţiile de la punctele d, e, f, nu sunt aplicabile vehiculelor apar ţinând institu ţiilor
prevăzute de O.U.G nr. 195/2002 privind circula ţ ia pe drumurile publice, republicat ă , cu modific ă rile
ş i completă rile ulterioare, atunci când se afl ă în acţiuni având obligaţia s ă respecte semnalizarea
rutieră în zon ă .
h) Restricţia de la punctul d se excepteaz ă pe timpul efectu ă rii opera ţiunilor de
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încă rcare!descă rcare sau îmbarcare/debarcare, conduc ătorii acestor vehicule având obliga ţia s ă
respecte semnalizarea rutieră în zon ă .
(2) Nerespectarea prevederilor art. 58, alin. (1) se sanc ţionează contraven ţional, cu
amend ă cuprins ă între:
- 800 lei ş i 1.200 lei pentru persoane fizice;
-1.500 Iei ş i 2.500 lei pentru persoanelejuridice.

Capitolul XVI Că i de atac
-

Art. 59 Procedura de constatare a contraven ţiilor ş i de aplicare a sancţiunilor se va face
conform O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven ţiilor, cu modific ă rile ş i complet ă rile
ulterioare.
Art. 60 (1) ln cazul în care contravenientul nu respect ă obligaţia de a înl ătura situaţia creată
prin săvârş irea contraven ţiei, organul constatator poate aplica în mod repetat, dup ă fiecare soma ţie
la care contravenientul nu se conformeaz ă , o nou ă amendă pentru contraven ţia săvârşită .
(2) La persoanele juridice sanc ţiunea se aplic ă conducătorului acesteia, persoanei care a
avut sarcina de a urm ări îndeplinirea obliga ţiilor respective sau chiar persoanei juridice, dup ă caz.
(3) Agentul constatator stabile şte amenda în procesul-verbal de constatare a contraven ţiei.
ln afara sancţiunilor prev ăzute mai sus, organul constatator va putea stabili în cuprinsul aceluia ş i
proces-verbal, când va fi cazul, atât vaioarea pagubei produse prin contraven ţie, cât ş i confiscarea
obiectelor care au servit la s ăvârş irea contraven ţiei, cu precizarea valorilor.
(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesului-verbal ori, dup ă caz, de la data comunic ă rii acestuia, jum ătate din minimul
amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această
posibilitate în procesul-verbal.
Art. 61 Constatarea şi sancţionarea contraven ţiilor săvârşite la prezenta hot ă râre se face
de către: primar, personalul din cadrul Poli ţiei Locale, angajaţii prim ă riei anume împuternici ţi prin
dispoziţiile primarului sau alte persoane împuternicite de c ătre primar.
Art. 62 Pagubele pricinuite prin s ăvârşirea contravenţiilor se recuperează în modul urm ător:
a) în situaţia în care există tarif de evaluare a pagubelor, agentul constatator, dac ă are dreptul s ă
aplice sancţiunea, stabile şte şi despăgubirea, pe baza de tarif, f ăcând men ţiunea corespunz ătoare
în procesul-verbal;
b) dacă nu există tarif de evaluare a pagubei, partea v ătămată îş i va putea valorifica preten ţiile
conform legisla ţiei civile în vigoare.
Art. 63 Sunt supuse confisc ă rii bunurile destinate, folosite sau rezultate din contraven ţii.
Art. 64 lmpotriva procesului-verbal de constatare a contraven ţiei ş i de aplicare a sancţiunii
se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmân ă rii sau comunică rii acestuia.
Plângerea se soluţionează de către Judec ătoria Tecuci.
Art. 65 Plata amenzii se face la casieria prim ă riei municipiului Tecuci (Biroul lmpozite şi
Taxe Locale) sau în contul R033TREZ30721350250)O(XXX deschis la Trezoreria municipiului
Tecuci, iar o copie a chitan ţei se pred ă organului constatator sau se trimite prin po ştă organului din
care acesta face parte, în termen de 48 ore.
Art. 66 Prezentele norme pot fi modificate sau completate ori de câte ori se consider ă
necesar.
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