
Anexa  nr.  1  la 
                         H.C.L. nr. 19 / 2015

R E G U L A M E N T

privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind administrarea și
gospodărirea domeniului public și privat al comunei Valea Râmnicului

CAPITOLUL I
Contravenții la normele privind asigurarea salubrității, menținerea 

aspectului gospodăresc și estetic al comunei Valea Râmnicului

Art.1  Constituie contravenții la normele privind asigurarea salubrității, menținerea
aspectului gospodăresc și estetic al comunei Valea Râmnicului  următoarele fapte, daca nu sunt
săvârșite în altfel de condiții, încât, potrivit legii penale, constituie infracțiuni:

  a)Neluarea măsurilor necesare de către societatea de salubrizare, în vederea colectării
selective a  patru, tipuri de materiale (hârtie-carton, plastic, sticlă, metal);
  b)Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor provenite din construcții pe teritoriul
administrativ al comunei Valea Râmnicului ;

 c)Colectarea și depozitarea necorespunzătoare a cadavrelor de animale, (colectarea,
transportul și eliminarea cadavrelor de animale se face numai cu firmă autorizată în condițiile
legii);
 d)Aruncarea pe domeniul public a resturilor de fructe și alimente, hârtiilor, sticlelor,
paharelor, ambalajelor de orice fel, cojilor de semințe și altele;
 e)Neîmprejmuirea corespunzătoare a șantierelor de construcții și punctelor de lucru,
nedegajarea după terminarea lucrărilor a pământului, molozului și altor materiale și transportarea
acestora la depozite neautorizate;
 f)Neluarea de către persoanele fizice sau judice a măsurilor necesare consolidării sau
demolării clădirilor care nu prezintă siguranța în exploatare;

g)Neîntreținerea în stare corespunzătoare a clădirilor deținute cu orice titlu, anexelor
gospodărești, curților și împrejmuirilor acestora, a locurilor  de depozitare a materialelor,
pomilor și peluzelor, precum și neluarea măsurilor de deratizare și dezinsecție a imobililor și
terenurilor aferente;

h)Neîntreținerea, curățeniei si igienei imobilelor deținute cu orice titlu prin zugrăvirea
fațadelor, spălarea geamurilor si vitrinelor, a firmelor si panourilor de publicitate.

i)Aruncarea gunoiului menajer lângă recipientele de colectare, împrăștierea conținutului
acestora;
 j)Neasigurarea etanșeității și curățării mijloacelor de transport la ieșirea din șantiere;

k)Neluarea măsurilor de curățare a zăpezii, după depunerea acesteia și anterior
momentului de formare a gheții, pe aleile de acces și trotuarele din fața imobilelor și terenurilor
deținute cu orice titlu;

l)Nerespectarea  amplasamentelor aprobate pentru chioșcuri, rulote și tonete, neluarea
măsurilor de curățenie în jurul acestora;

m) Neefectuarea curățeniei și igienei la locurile de creștere a animalelor și pasărilor în
zonele unde creșterea acestora este permisă, precum și neluarea măsurilor necesare evitării
impactului nefavorabil asupra mediului înconjurător;

n)Distrugerea sau degradarea din culpa a panourilor de afișaj, afișelor, coșurilor de gunoi,
lămpilor de iluminat public, precum și a altor obiecte de mobilier rural;

o)Neluarea de către proprietar a masurilor de menținere in buna stare a panourilor și
bannerelor de publicitate și reclama ;
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p)Efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații a vehiculelor,  pe terenuri aparținând
domeniului public și privat al comunei Valea Râmnicului;

r)Desfacerea sau consumul de băuturi alcoolice pe străzi, mijloace de transport în comun
sau în alte locuri publice;

s)Aplicarea înscrisurilor sau însemnelor de orice fel pe clădiri, împrejmuiri, monumente,
precum și afișarea sau lipirea în alte locuri decât cele special amenajate a afișelor, reclamelor,
anunțurilor, materialelor de informare sau publicitate;

 t)Obstrucționarea acțiunii de capturare a câinilor fără stăpân, precum și abandonarea
acestora după adopție pe domeniul public sau privat al comunei Valea Râmnicului;

u)Aruncarea  sau depozitarea rezidurilor menajere, industriale, agricole, gunoiului de
origine animală, precum și  deșeurilor de orice natuă, pe domeniul public și privat al comunei
Valea Râmnicului, în alte locuri decât cele special amenajate;

 v)Arderea deșeurilor toxice, menajere, vegetale, material plastic pe domeniul public sau
privat al comunei Valea Râmnicului;
 x)Lăsarea nesupravegheată a animalelor pe domeniul public și privat al comunei Valea
Râmnicului.

ART.2 Contravențiile prevăzute la Capitolul I,  art.1 se sancționează cu avertisment sau
amenda, dupa cum urmeaza:

a) Cu amenda de la 100 lei la 200 lei, contraventiile prevazute de la lit a) – g);
b) Cu amendă de la 100 lei la 300 lei, contravențiile prevăzute de la lit. h) – r);
c) Cu amendă de la 100 lei la 400 lei, contravențiile prevăzute de la lit. s) – x);

CAPITOLUL II
Contravenții la normele privind întreținerea și folosirea 

străzilor, aleilor și altor drumuri publice

Art.3 Constituie contravenții la normele privind întreținerea și folosirea străzilor, aleilor
și altor drumuri publice următoarele fapte, dacă acestea nu au fost săvârșite în astfel de condiții,
încât potrivit legii penale, constituie infracțiuni:

a)Executarea construcțiilor de orice natură, care produc modificări ale traseului,
elementelor geometrice sau structurii de rezistență ale drumurilor publice;

b)Ocuparea, blocarea sau închiderea părții carosabile a drumurilor publice fără autorizația
prealabilă eliberată de administratorul drumurilor și serviciul poliției rutiere, exceptând cazurile
de avarii anunțate de autoritățile competente la instalația tehnico-edilitară, intervențiile pentru
înlăturarea incendiilor, calamitaților sau fenomenelor meteorologice periculoase;

c)Executarea oricăror lucrări la utilitățile publice existente pe domeniul public al comunei
Valea Râmnicului fără avizul de începere a lucrărilor eliberate de autoritatea publică locală și
fără semnalizarea corespunzătoare a punctelor de lucru ce afectează trotuarele și partea
carosabilă a străzilor ce poate duce la accidente de circulație;

d)Neaducerea la starea inițială la termenele prevăzute în avizele de începere a lucrărilor, a
carosabilului, trotuarelor, zonelor și spațiilor verzi deteriorate cu ocazia executării lucrărilor
tehnico-edilitare subterane;

e)Abandonarea pe partea carosabilă a străzilor, aleilor de acces  a vehiculelor, caroseriilor
sau a altor părți componente ale acestora;

f)Distrugerea sau degradarea din culpă a  indicatoarelor și semnelor de circulație;
g)Organizarea competițiilor sportive pe drumurile publice fără aprobarea prealabila a

administratorului drumului și al serviciului poliției rutiere, precum și neluarea tuturor măsurilor
pentru asigurarea siguranței bunurilor și persoanelor;

h)Blocarea accesului la aleile de acces la platformele gospodărești și la intrarea în curțile
aferente imobilelor;

i)Circulația vehiculelor pe drumurile publice cu noroi pe roti, precum și pierderea,
scurgerea sau împrăștierea pe carosabilul drumurilor publice a materialelor de construcții  și
lubrifianților sau a altor materiale și produse;
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j)Curățarea sau spălarea vehiculelor pe drumurile publice, platformelor situate în fața
garajelor sau în zonele cu spații verzi;

k)Parcarea pe domeniul public sau privat al comunei Valea Râmnicului  a vehiculelor de
transport marfă și persoane având masa maxima autorizata mai mare de 1,5 tone, în alte locuri
decât cele special amenajate în acest scop;

l)Amplasarea pe partea carosabila a drumurilor publice, a materialelor de construcții și a
lemnelor pentru foc, precum și degradarea carosabilului;

m)Parcarea pe domeniul public sau privat al comunei Valea Râmnicului  a vehiculelor și
utilajelor agricole.
 Art.4 Contravențiile prevăzute la Capitolul II, art.3 se sancționează cu avertisment sau
amendă, după cum urmează;
 a)Cu amendă de la 100 lei la 500 lei ,contravențiile prevăzute de la lit. a) – j);
 b)Cu amenda de la 250 lei la 600 lei, contravențiile prevăzute de la lit. k) – m).

CAPITOLUL III
Contravențiile la normele privind întreținerea și utilizarea 

spațiilor și zonelor verzi, anexelor gospodărești și cimitirelor

Art.5 Constituie contravenții la normele privind întreținerea si utilizarea spatiilor verzi,
următoarele fapte: 
 a) Sustragerea pomilor, gardurilor vii, arbuștilor, florilor  după plantarea acestora în
spațiile publice;

b)Cojirea arborilor și ruperea crengilor de pe spațiile și zonele verzi;
c)Cositul fără aprobare pe spațiul domeniului public și privat al comunei Valea

Râmnicului;
d)Necurățarea scuarelor (șanțurilor) și neîntreținerea spațiilor verzi plantate cu flori din

fața imobilelor persoanelor fizice și juridice.
e)Deteriorarea gardurilor din cimitir și ruperea florilor de pe morminte.
 Art.6 Contravențiile prevăzute la Capitolul III, art.5 se sancționează cu avertisment sau

amendă după cum urmează:
a) Cu amendă de la 300  lei la 1000 lei, contravențiile prevăzute de la lit a) – c);
b) Cu amendă de la 200  lei la 800  lei, contravențiile prevăzute de  la lit. d) – e).

CAPITOLUL IV
            Dispoziții finale

Art.7 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor stabilite prin prezenta hotărâre
se face prin proces-verbal încheiat de către:

a)Primar, viceprimar, secretar și funcționarii publici din serviciile de specialitate ale
primarului cu atribuții în domeniile reglementate prin prezenta hotărâre;

b)Persoanele împuternicite  în acest scop;
c) Polițiștii locali din cadrul Poliției locale Valea Râmnicului;
Art.8  În situația în care agentul constatator apreciază fapta că a fost săvârșită în astfel de

condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune, acesta va sesiza de îndată organele de
urmărire penală competente. 

Art.9 Dacă prin săvârșirea contravenției s-a pricinuit o pagubă a domeniului public sau
privat a comunei Valea Râmnicului  ți există tarife de evaluare, agentul constatator împuternicit
conform prezentei hotărâri să aplice sancțiunea stabilește prin procesul-verbal și despăgubirea,
cu acordul expres al persoanei vinovate, făcând mențiunea corespunzătoare în procesul-verbal.
Agentul constatator va sesiza în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatare, persoana
juridica vătămată, în vederea valorificării pretențiilor acesteia în baza dreptului comun.

 Art.10 Dacă contravenientul se angajează să achite în cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesului-verbal ori de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii
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prevăzută în prezenta hotărâre  pentru fapta săvârșită, agentul constatator va face mențiune
despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. În cazul în care contravenientul nu este prezent
sau, deși prezent, refuză să semneze procesul-verbal, acesta se va completa în prezența unui
martor, iar comunicarea și  înștiințărea de plată se face de agentul constatator în termen de cel
mult 30 zile calendaristice de la data încheierii procesului-verbal.

Art.11  Minorul sub 14 ani nu răspunde contravențional.
Pentru contravențiile săvârșite de minorii care au împlinit 14 ani, minimul și maximul amenzii
stabilite în prezenta hotărâre pentru fapta săvârșită se reduc la jumătate. În cazul in care
contravenientul este minor proces-verbal va cuprinde numele, prenumele și domiciliul părinților
sau al altor reprezentanți legali ai acestuia.

Art.12 Împotriva procesului-verbal de constatare și de aplicarea sancțiunii se poate face
plângere în termen de 15 zile de la data înmânării procesului verbal sau comunicării acestuia în
situația în care persoana vinovată nu a fost de față la întocmirea procesului-verbal sau a refuzat
primirea acestuia.
Plângerea însoțita de copia procesului-verbal de constatare a contravenției, împreuna cu alte acte
relevante, se înaintează de îndată la Judecătoria Râmnicu Sărat spre competenta soluționare.
 Art.13 În măsura în care prezenta hotărâre nu dispune, sunt aplicabile dispozițiile
referitoare la contravenții prevăzute in Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic
al contravenției, cu modificările si completările ulterioare.

           Primar,                                                                                  Șef Birou Poliție Locală
Ing. Marian Galbenu                                                                             Pruteanu Romică 
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