Anexa la HCL Agigea nr 19/07.04.2006
cu modificarile si completarile ulterioare pana la data de 20.01.2012
NORMELE SI REGIMUL CONTRAVENTIILOR PRIVIND GOSPODARIREA,
PASTRAREA ORDINII SI LINISTII PUBLICE, COMERT SI TRANSPORT ÎN COMUNA
AGIGEA
CAPITOLUL I
Norme privind buna gospodarire, întretinere si curatenie, pastrarea ordinii si linistii publice
ART. 1. Persoanele fizice si persoanele juridice sunt obligate sa ia masuri pentru asigurarea
curateniei si îmbunatatirea aspectului edilitar al cladirilor, curtilor, împrejmuirilor, cailor de acces,
precum si a strazilor, drumurilor si zonelor verzi înconjuratoare. In acest scop le revin urmatoarele
obligatii :
a. sa întretina în stare corespunzatoare cladirile, tonetele, chioscurile unde îsi desfasoara
activitatea cu titlu de folosinta sau proprietate, prin asigurarea spalarii geamurilor si vitrinelor,
înlocuirea celor sparte, întretinerea firmelor, fatadelor etc ;
b. sa asigure o permanenta stare de curatenie în incinta, pe terenurile pe care le detin, precum
si pe caile de acces ;
c. sa asigure împrejmuirea corespunzatoare a imobilelor, întretinerea pomilor, florilor si altor
plantatii din incinte ;
d. sa asigure conditii de igiena prin operatii de curatire, dezinsectie si deratizare a imobilelor;
e. sa asigure curatenia în jurul incintelor, a strazilor si trotuarelor din jurul incintelor, precum
si întretinerea spatiilor verzi si plantatiilor existente pe aceste artere, iarna sa curete zapada de pe
trotuare, sa asigure circulatia normala a pietonilor;
f. sa pastreze curatenia si ordinea la locurile stabilite pentru depozitarea reziduurilor (gunoaielor)
menajere, stradale si materialelor refolosibile;
g. agentii economici si institutiile care îsi desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a
Comunei Agigea sunt obligati sa-si amplaseze la fiecare intrare din strada un cos de dimensiuni
reduse pentru ambalaje si tigari;
h. agentii economici si institutiile sunt obligati sa încheie contracte cu o unitate specializata
pentru transportul gunoiului si deseurilor la locul de depozitare aprobat; Pentru preluarea la rampa
si, dupa caz, neutralizarea gunoaielor si deseurilor, agentii economici specializati sunt obligati sa
încheie contract cu unitatea care administreaza rampa de gunoi.
De asemenea, au obligatia sa-si procure recipientii de colectare a gunoiului în maxim 15 zile de la
încheierea contractului.
i. agentii economici si institutiile nou înfiintate (sau care îsi modifica tehnologiile), în urma
activitatii carora rezulta deseuri ce pot provoca un grad ridicat de poluare, sunt obligati sa obtina
avizul de la Inspectoratul pentru protectie a Mediului, privind locul de depozitare al acestor
deseuri;
l. agentilor economici si institutiilor care timp de maximum 1 luna nu achita contravaloarea
serviciilor efectuate de catre unitatile specializate în preluarea, neutralizarea si dupa caz,
transportul deseurilor, li se sisteaza serviciile si li se retrage autorizatia de functionare .
m. modificarea denumirii si a sediului agentului economic, precum si a contului bancar se va
comunica în scris, în termen de 5 zile, societatii comerciale care efectueaza colectarea gunoiului cu
care are încheiat contract;
n. sǎ îmbunǎtǎţeascǎ microclimatul localitǎţii, prin amenajarea şi întreţinerea izvoarelor şi a
luciilor de apǎ din interiorul şi din zonele limitrofe acestora
o.
aruncarea cojilor de seminţe şi resturilor de fructe, a hârtiilor, sticlelor, paharelor,
cioburilor acestora, ambalajelor din hârtie şi plastic sau a resturilor alimentare, pe străzi, trotuare, în
parcuri şi spaţii verzi, zone de agrement, săli de spectacole, autogări, staţii de autobuz şi mijloace de
transport în comun sau în alte locuri publice este interzisǎ.
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p. gospodǎriile trebuie sa fie prevǎzute cu fose septice din beton, acoperite etanş; vidanjarea
acestora se va efectua numai de cǎtre o persoanǎ juridicǎ autorizatǎ.
r. Proprietarii de terenuri productive si neproductive au obligatia de a supraveghea terenurile
cultivate cu paioase si dupa recoltarea lor in scopul prevenirii aparitiei incendiilor si punerii in
pericol a sigurantei cetatenilor.
s. Detinatorii de terenuri au obligatia de a aduce la cunostinta Administratiei Publice Locale
masurile pe care urmeaza sa le ia in scopul igienizarii solului.
ART. 2. Colectarea gunoiului menajer de la populatie, de pe raza COMUNEI AGIGEA , se va
face conform unor grafice întocmite de Serviciul de Gospodarire Comunala din cadrul aparatului
propriu al Consiliului Local al COMUNEI AGIGEA.
a. respectarea acestora se va urmari prin serviciile de specialitate ale Primarului COMUNEI
AGIGEA. Asociatiile de locatari, prin administrator au obligatia sa declare unitatilor specializate pe
toti membrii asociatiei sau locatarii, în vederea stabilirii taxelor aferente pentru colectarea
reziduurilor menajere;
b. lucratorii unitatilor specializate pentru colectarea gunoiului menajer vor ridica pubelele sau
containerele de la locul stabilit, dar nu mai departe de 10 m, le vor manipula cu grija pentru a nu le
degrada, pastrând curatenia strazii, iar dupa golire le vor pune la locul lor, curatind amplasamentul.
La sesizarea asociatiilor de locatari, agentii economici sau institutiile care utilizeaza recipientii
prevazuti pentru populatie, au obligatia de a încheia contract în conditiile art.1 lit. h;
c. vehiculele utilizate pentru transportul gunoiului menajer si stradal, trebuie sa fie acoperite
si etanse pentru a evita pierderea gunoiului în timpul transportului; Acestea vor fi saptamânal
dezinfectate. La fel se va proceda si cu containerele. Unitatile specializate au obligatia sa respecte
graficele de colectare a gunoaielor menajere de pe raza COMUNEI AGIGEA.
d. reziduurile rezultate din operatiile de maturare a strazilor si a celorlalte locuri publice, vor
fi evacuate imediat; Pentru colectarea diverselor reziduuri (hârtii, resturi alimentare, ambalaje),
Serviciul de Gospodarire Comunala din cadrul aparatului propriu al Primarului COMUNEI
AGIGEA va urmari asigurarea unui numar suficient de cosuri asezate în locuri de mare aglomeratie.
e. persoanele fizice si persoanele juridice sunt obligate sa încheie contracte de salubrizare
menajera (evacuarea reziduurilor menajere din gospodarii) cu o unitate specializata, având obligatia
de a achita la timp contravaloarea prestatiilor de care au beneficiat. Unitatilor de salubrizare le
revine obligatia de a respecta prevederile contractului încheiat cu beneficiarii si graficul de ridicare
aprobat. Depozitarea gunoaielor menajere se va face numai în recipienti (pubele, containere, etc)
sau în locuri special amenajate în acest scop si aprobate de serviciul de resort al Primarului
Comunei Agigea ;
f. cetatenii care beneficiaza de servicii de salubritate sunt obligati a detine în proprietate
recipienti de colectare a reziduurilor menajere standardizate (cu exceptia celor care locuiesc în zone
unde sunt amplasate containere);
g. ridicarea de la populatie a altor reziduuri decât cele menajere se poate face pe baza de
comanda la unitatile specializate, achitându-se contravaloarea acesteia sau cu mijloace proprii,
depozitarea facându-se la locurile stabilite de serviciul de resort al Primarului COMUNEI
AGIGEA, achitându-se lucrarile de preluare si neutralizare a reziduurilor.
h. se interzice aducerea gunoiului sau a altor deseuri din alte localitati sau locatii si
depozitarea lui pe teritoriul comunei Agigea.
i. se interzice accesul agenţilor economici si al persoanelor fizice pe rampa amenajatǎ pentru
depozitarea deşeurilor, excepţie cei ce obtin acordul/avizul unitǎţii specializate care o administreaza,
administrare care se efectueazǎ prin împuternicirea Consiliului Local al Comunei Agigea .
ART.3. Persoanele juridice si persoanele fizice autorizate sa execute lucrari de constructii,
reparatii si demolari la cladiri, instalatii tehnico-edilitare sau întretinere a acestora au urmatoarele
obligatii :
a. sa împrejmuiasca incintele de constructii, santierul lucrarilor în executie si sa ia masuri de
întretinere corespunzatoare a împrejmuirilor în conformitate cu proiectul de organizare de santier
autorizat;
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b. sa depoziteze ordonat toate materialele aprovizionate inclusiv cele rezultate din demolare
sau sapaturi, în interiorul incintelor aprobate;
c. sa evacueze de îndata din zonele în lucru pamântul, molozul si alte reziduuri , sa le
transporte numai pe traseele si la locurile stabilite în acest scop , în conditiile impuse de serviciul
de resort al Primarului COMUNEI AGIGEA . Seful punctului de lucru va specifica pe foaia de
parcurs pentru conducatorul auto locul de depozitare a acestora si
traseele prin comuna;
d. sa asigure curatirea (inclusiv a rotilor), încarcarea si etansarea vehiculelor la iesirea din
zona construibila, din statiile de betoane sau alte asemenea locuri pentru a nu murdari strazile si
drumurile publice prin împrastierea încarcaturii;
e. sa mentina ordinea si curatenia pe caile publice din zona de constructii, inclusiv a partilor
din calea publica care sunt cuprinse în incinta acesteia si sa încheie contracte cu un agent economic
specializat în colectarea , transportul si depozitarea rezidurilor.
f. sa nu depoziteze pamânt, moloz, betoane si resturi de materiale pe raza COMUNEI
AGIGEA fara aprobarea Primarului Comunei Agigea ;
g. sa amenajeze drum de acces în interiorul santierului si pâna la strada, înainte de începerea
constructiei pentru a se evita murdarirea strazilor;
h. sa evite producerea si raspândirea prafului, prin stropirea cu apa a partilor din cladirea în
curs de demolare si a molozului încarcat în vehicule;
i. sa instaleze la loc vizibil, pâna la închiderea santierului, un panou pe care sa fie
inscriptionate: denumirea lucrarii si termenul de finalizare ; proiectantul, beneficiarul si
executantul, cu precizarea sediului si numarului de telefon al fiecaruia ; numele responsabilului de
santier ; numarul autorizatiei de construire. De asemenea sunt obligati sa asigure semnalizarea
optica corespunzatoare a lucrarilor;
j. sǎ asigure, in incinta punctelor de lucru, organizǎrilor de şantier sau pe amplasamentele
lucrǎrilor de investiţii la reţelele publice sau alte lucrari, grupuri sanitare ( WC-uri ecologice ) pentru
personalul propriu. Grupurile sanitare vor fi folosite conform normelor de igiena şi se vor goli şi
dezinfecta zilnic de catre operatorul de specialitate pentru a se evita rǎspandirea mirosurilor
neplacute.
ART.4. Societatile comerciale care au în administrare retele tehnico-edilitare subterane sunt
obligate sa asigure repararea partii carosabile si a trotuarelor degradate ca urmare a interventiilor
efectuate precum si refacerea zonelor verzi degradate conform dispozitiei primarului.
ART.5. Agentii economici care desfasoara activitati comerciale si de prestari servicii,
indiferent de forma de organizare si personalul angajat sunt obligati :
a. sa asigure ordinea si curatenia permanenta a localurilor si spatiilor exterioare aferente în
care îsi desfasoara activitatea si a locurilor de depozitare a marfurilor si ambalajelor;
b. sa asigure mentinerea calitatii marfurilor agroalimentare expuse la vânzare respectând
cerintele de protectie a consumatorilor si regulile generale de comert;
c. sa respecte cu strictete normele igienico-sanitare cu privire la productia, depozitarea si
desfacerea produselor alimentare;
d. sa întretina în stare de curatenie grupurile sociale, utilajele, mobilierul comercial si
reclamele publicitare;
e. sa participe la colectarea, îndepartarea si depozitarea reziduurilor numai în locurile special
amenajate în acest scop;
f. sa asigure personalului angajat o tinuta vestimentara adecvata specificului de activitate, în
perfecta stare de curatenie;
g. sa respecte normele de igiena si sanatate publica si sa ia masuri în permanenta pentru
realizarea masurilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare.
h.
sǎ solicite şi sǎ obţina actele necesare desfǎşurarii activitǎţii conform prevederilor
legale,precum şi obţinerea acordului şi/sau autorizaţiei de funcţionare eliberatǎ de organele
administraţiei publice locale, în termenele stabilite de autoritate.
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ART.6. Institutiile, societatile comerciale, asociatiile locatarilor si ale proprietarilor,
detinatorii de imobile indiferent de destinatia acestora sau de apartamente, locatarii, toti cetatenii au
urmatoarele obligatii cu privire la întretinerea si pastrarea curateniei
cladirilor, locuintelor, anexelor gospodaresti, incintelor, împrejmuirilor acestora, arterelor de
circulatie, a locurilor publice si mentinerea esteticii a COMUNEI AGIGEA :
a. sa execute, în conditiile prevazute de lege, lucrarile de întretinere, reparare si conservare a
locuintelor si anexelor gospodaresti si de remediere a defectiunilor la instalatiile de apa, încalzire, la
coloanele de scurgere si la canale; sa întretina curatenia si igiena în locuinte, anexele gospodaresti,
curti, gradini, alte terenuri pe care le detin si în perimetrul acestora; sa efectueze, prin unitatile de
specialitate, lucrarile de deratizare, dezinfectie si dezinsectie, în termen de 5 zile de la constatarea
aparitiei rozatoarelor, insectelor sau germenilor patogeni;
b. sa asigure, potrivit legii, zugravirea si vopsirea partilor exterioare ale cladirilor, înlocuirea
jgheaburilor si burlanelor degradate, precum si efectuarea celorlalte lucrari de reparatii si de
întretinere la fatadele imobilelor.
Societatile comerciale , unitatile de cooperatie, institutiile care detin spatii de locuit sunt
obligate sa procedeze similar persoanelor fizice;
c. sa nu instaleze jgheaburi si burlane în alte locuri decât cele destinate prin constructie sau
proiectul de modificare a constructiei si sa nu le modifice pe cele existente fara aprobare; .
d. sa nu pastreze în suprafata locativa marfuri, materiale sau alte bunuri care prin mirosul ce-l
degaja deranjeaza pe ceilalti locatari sau care, în contact cu agentii atmosferici, se descompun si
produc deteriorari sau degradari imobilului;
e. sa nu deterioreze si sa nu murdareasca portile, gardurile, jgheaburile, burlanele si fatadele
cladirilor ; sa nu monteze garduri din sârma ghimpata sau improvizatii de garduri din diferite
materiale;
f. sa nu foloseasca hartii, scanduri sau tabla in locul geamurilor lipsa la usile si ferestrele
exterioare si sa nu mentina tamplarii, obloane, rulouri de plastic la ferestre si vitrine, usi deteriorate
sau care sunt confectionate din materiale plastice sau metal, pentru constructiile situate in zonele de
protectie stabilite conform legii."
g. sa aplice pe fiecare imobil, în loc vizibil, tablite tipizate cu numarul de casa;
h. sa nu depoziteze mobilier, lazi sau alte obiecte inestetice în balcoane, terase sau în jurul
cladirilor de locuit ;
i. sa întretina în stare corespunzatoare împrejmuirile imobilelor si, acolo unde este cazul, sa
asigure curatirea si întretinerea permanenta a santurilor si podetelor în zona acestora;
j. sa desfiinteze împrejmuirile improvizate de pe strazi si din jurul blocurilor de locuinte si sa
refaca spatiile verzi apartinatoare domeniului public;
k. sa îngrijeasca pomii, florile, peluzele si alte plantatii din fata si perimetrul imobilelor pe
care le detin si în curti si sa le reamenajeze pe cele degradate;
l. sa asigure si sa mentina curatenia trotuarelor , a locurilor de parcare pe care le detin sau le
folosesc si a drumurilor pâna la ax, în cazul în care nu sunt cuprinse în graficele de salubrizare;
m. sa pastreze curatenia si ordinea pe strazi, în parcuri, locuri de joaca pentru copii, locuri de
agrement si în alte locuri publice; se interzice arderea , in gospodariile proprii, pe strazi si in
containere a materialelor inflamabile/cauciucurilor sau gunoi menajer;
n. sa pastreze în buna stare de folosinta si sa nu degradeze bancile, cosurile pentru hârtii,
indicatoarele, panourile de afisaj, cabinele telefonice si alte asemenea dotari si mobilier amplasate
pe strazi, în parcuri si în alte locuri publice;
o. sa curete de zapada si gheata imediat dupa depunere de pe trotuarele si rigolele din fata
imobilelor pe care le detin sau le administreaza; Dupa curatire, în cazul formarii poleiului,
trotuarele vor fi presarate cu materiale antiderapante. Nu se admite aruncarea zapezii din curti pe
strazi;
p. sa nu desfiinteze platformele gospodaresti. Când batatoarele pentru covoare nu sunt
amplasate la platformele gospodaresti acestea se vor monta la cel putin 3 m de ferestrele
apartamentelor. Baterea covoarelor se va face între orele 9 - 14 si 17 - 20;
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r. amenajarea de terase pe domeniul public fara aprobare sau pe suprafeţe mai mari decât cele
aprobate;
ART.7. In scopul mentinerii curateniei, asigurarii fluentei circulatiei, al cresterii nivelului
estetic si de confort al Comunei Agigea se interzice:
a. aruncarea sau depozitarea pe strazi, în parcuri, pe terenuri virane, malurile de langa derea,
sau în oricare alte locuri publice neautorizate a gunoaielor menajere, a altor reziduuri si gunoaie de
orice fel;
b. deversarea apelor uzate din imobile ( locuinte sau cu alta destinatie) pe strazi, precum si
aruncarea gunoiului maturat de pe trotuare, în rigole sau pe carosabil;
c. depozitarea pe strazi, trotuare, parcuri gradini publice, terenuri virane si piete a materialelor
de orice fel, ca : utilaje, caroserii, remorci, rulote , automobile uzate, marfuri, ambalaje, tonete,
mese, gratare materiale de constructii si altele, fara aprobarea Consiliului Local al COMUNEI
AGIGEA si fara plata taxelor stabilite conform legii; Materialele aflate pe arterele de circulatie în
conditiile prezentului articol precum si materialele prevazute la art.3, lit. "b" vor fi considerate
abandonate si, pe baza procesului verbal încheiat de agentul constatator vor putea fi ridicate si
transportate de catre societatile comerciale autorizate de pe raza COMUNEI AGIGEA în locuri
special amenajate. În procesul verbal încheiat de agentul constatator se vor prevedea: data si locul
ridicarii materialelor, felul si cantitatea acestora si locul de depozitare. Proprietarii sau
administratorii materialelor le vor putea ridica de la locul depozitarii , în termen de maxim 15 zile
de la data încheierii procesului verbal, dupa plata anticipata a amenzii , a cheltuielilor de transport si
depozitare. Calitatea de proprietari sau de administratori si-o vor dovedi cu acte legale. Daca în
termenul prevazut la aliniatul precedent materialele nu vor fi revendicate, acestea vor putea fi
valorificate la preturile legale, iar sumele rezultate se vor varsa la bugetul local, dupa scaderea
cheltuielilor societatii prestatoare.
d. accesul, stationarea si circulatia autovehiculelor pe trotuare si zone verzi, cu exceptia
locurilor semnalizate ca atare, precum si spalarea lor pe strazi, în locurile de parcare publice, cu
exceptia spatiilor special amenajate; In perioada de iarna parcarea autovehiculelor se va face astfel
încât sa nu fie stânjenita functionarea utilajelor de curatenie si deszapezire a strazilor.
e. repararea autovehiculelor în spatiile apartinând domeniului public;
f. lipirea, scrierea sau expunerea de afise sau anunturi în alte locuri decât pe panourile speciale
de afisaj, afisarea lor de catre alte persoane decât cele autorizate de catre Consiliul Local al
Comunei AGIGEA, precum si ruperea afiselor; Firmele de publicitate vor mentine panourile de
afisaj în buna stare, estetice, nedegradate.
g. stationarea pe trotuare a autovehiculelor care aprovizioneaza agentii economici ,
amplasarea containerelor cu sau fara marfa pe trotuare, pe carosabilul strazilor sau pe zonele verzi;
h. poluarea fonica produsa de catre agentii economici sau persoane fizice si producerea de
zgomot prin ambalarea repetata a masinilor, motocicletelor si motoretelor la pornire si la oprirea în
curti si în cartierele de locuinte, producerea de zgomote prin orice mijloace în apartamentele sau
casele de locuit, daca aceste zgomote tulbura linistea altor locatari;
i. mentinerea unor firme sau reclame deteriorate, inestetice, incomplete sau depasite pe
fatadele sau acoperisurile imobilelor, în vitrinele magazinelor sau amplasate pe strazi;
k. aruncarea în locurile publice a alimentelor, hârtiilor, tigarilor, ambalajelor, etc;
l. distrugerea lămpilor, globurilor şi becurilor din reţeaua de iluminat public de pe străzi, alei
din ansamblurile de locuinţe şi din parcuri precum si din incinta institutiilor publice.
m. distribuirea de afise , anunturi, pliante sau executarea activitatilor de publicitate de orice
fel fara plata unei taxe si autorizarea la Primaria Comunei Agigea.
n. nerefacerea în termenul stabilit a distrugerilor în urma unor accidente de circulaţie a
tuturor amenajărilor de pe domeniul public de genul: plantaţii, stâlpi de orice fel, mobilier urban,
borduri,împrejmuiri,etc.În afara amenzii contravenţionale, făptuitorii vor fi obligaţi să plătească şi
despăgubiri pentru pagubele cauzate prin încălcarea acestor norme, după caz, care sunt egale cu
valoarea de refacere a bunului distrus sau degradat.
o. oprirea sau staţionarea vehiculelor pentru transport marfă peste 1,5 tone, a autovehiculelor
pentru transport călători peste 8+1 locuri, cât şi a tractoarelor, remorcilor şi tuturor utilajelor este
5

interzisă pe carosabil, în parcările amenajate pentru autoturisme, spaţii verzi, trotuare, alei,
platforme, terenuri de joacă şi platforme gospodăreşti. Organele de poliţie şi personalul împuternicit
sunt în drept să ridice şi să transporte într-un loc special amenajat autovehiculele care au încălcat
regulile privind locul de staţionare sau parcare. În astfel de cazuri, proprietarii autovehiculelor vor
suporta pe lângă amenda contravenţională şi cheltuielile de transport şi parcare.
p. răsturnarea sau degradarea indicatoarelor, cabinelor telefonice, băncilor, coşurilor de hârtii
şi a altor obiecte de mobilier urban, precum şi mutarea acestora din locurile unde se găsesc.
r. atelierele de reparaţii auto şi spălătoriile auto sunt obligate să asigure spaţiu de parcare
pentru toate autovehiculele aduse la reparaţii respectiv la spalat. Se interzice parcarea acestora pe
domeniul public (parcări, zone verzi, carosabil,etc.) aflat în apropierea atelierului sau a spălătoriilor
auto;
s. se interzice persoanelor fizice si juridice distrugerea prin ardere sau îngropare a deseurilor
fara avizele Inspectoratului pentru Protectia Mediului, Directiei de Sanatate Publica a judetului
CONSTANTA si al Consiliului Local al Comunei Agigea. Se interzice arderea în perimetrul
COMUNEI AGIGEA a substantelor toxice si a materialelor urât mirositoare.
ART.8. Cu privire la cresterea animalelor si pasarilor se stabilesc urmatoarele norme :
a. adaposturile pentru cresterea animalelor, in curtile persoanelor fizice, de cel mult 5 capete
porcine si 2 capete bovine se amplaseaza la cel putin 10 m de cea mai apropiata locuinta invecinata
si se amplaseaza astfel incat sa nu produca poluarea mediului sau disconfort vecinilor.
b. se interzice amplasarea societatilor care prin activitatea lor produc zgomote, vibratii sau
polueaza apa, aerul sau solul ( unitati zootehnice, transporturi, statii de epurare a apelor, depozite de
deseuri) in intravilan sau la 1000 m de cea mai apropiata locuinta.
c. constructiile pentru o serie de unitati agricole sau cresterea animalelor, care produc
disconfort si unele riscuri sanitare se vor amplasa in extravilanul localitatilor astfel:
- ferme de cabaline - la minim 100m de intravilan;
- ferme de taurine:
- pana in 500 capete - la minim 200m de intravilan;
- peste 500 capete - la minim 500m de intravilan;
- ferme de pasari:
- pana in 5000 capete - la 500m de intravilan;
- peste 5000 capete - la 1000m de intravilan;
- ferme de ovine - la minim 100m de intravilan;
- ferme de porcine:
- pana in 2000 capete - la minim 500m de intravilan;
- peste 2000 capete - la minim 1500m de intravilan;
- cimitire de animale ( crematorii ) - la minim 200m de intravilan;
- abatoare - la minim500m de intravilan;
- platforme pentru depozitarea gunoiului - la minim 1000m de intravilan.
d. unitatile de la litera c se vor amplasa in afara arterelor de mare circulatie.
e. se interzice cresterea animalelor si a pasarilor de orice fel in alte locuri decat cele autorizate
si amenajate in acest scop, igienizate si dezinfectate, cu respectarea normelor sanitar - veterinare de
prevenire a transmiterii imbolnavirilor la om si animale.
h. plimbarea cainilor fara botnita, lesa si carnet de sanatate este interzisa. Nu se admite
intrarea cu caini in institutii publice, magazine, piete de desfacere a produselor agroalimentare,
gradini publice, stadioane.
i. toate persoanele care detin caini mai mari de 6 luni se vor ingriji ca acestia sa fie vaccinati
contra turbarii in fiecare an. Vaccinarea va fi atestata prin carnetul de sanatate pe care detinatorul il
va prezenta la organele de control.
j. creşterea animalelor şi păsărilor în clădiri cu mai multe apartamente sau în adăposturi
improvizate în jurul blocurilor de locuit este interzisa.
k. se interzice incinerarea sau abandonarea cadavrelor de animale şi păsări pe domeniul
public.
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l. la sediile si punctele de lucru ale agentilor economici, acestia nu pot detine un numar mai
mare de 3 caini de paza si fara asigurarea unor boxe sau tarcuri pentru inchiderea cainilor pe timp
de zi sau pe perioada desfasurarii activitatii. Detinerea unui numar mai mare de 3 caini se va face
doar cu acordul expres al organelor de specialitate din cadrul Primariei Agigea.
m. Se interzice organizarea luptelor de câini si hranirea cainilor fara stapan pe domeniul
public.
n. se interzice plimbarea pe domeniul public – alei, trotuare sau in alte locuri decat cele
special amenajate – a cainilor si a altor animale, fara ca proprietarii acestora sa dispuna de
materialele necesare pentru curatarea locului si evacuarea dejectiilor fiziologice. Prin materiale
necesare pastrarii curateniei se intelege, fie ca proprietarul sa aiba asupra sa matura, faras, punga de
unica folosinta, fie punga si manusi de unica folosinta.
o. neluarea, de catre proprietari/detinatori/stapani, a masurilor de mentinere/izolare in curti,
incinte sau lasarea fara supraveghere a cainilor pe domeniul public, chiar si pentru intervale scurte
de timp. Se interzice lăsarea în libertate sau accesul fără botniţă şi lesă în locuri şi localuri accesibile
publicului a câinilor sau a altor animale de companie care prezintă pericol pentru integritatea
corporală a cetăţenilor.
ART.9. Pentru asigurarea unei functionalitati corespunzatoare si conservarea fondului locativ
si a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta se interzice :
a. spargerea coloanelor si evacuarea apelor uzate menajere în subsoluri. Amenda se suporta
de catre cei vinovati sau de asociatia de proprietari sau locatari, cu obligatia de a remedia coloanele
si a igieniza subsolul, pe cheltuiala celui vinovat.
b. degradarea sau neremedierea defectiunilor la instalatiile sanitare sau termice în locuinte;
c. degradarea acoperisurilor, teraselor prin montarea antenelor de orice fel;
d. împiedicarea folosirii normale a dependintelor comune de catre colocatari;
e. constituirea unor improvizaţii de orice fel în casa scărilor sau în alte spaţii comune ale
imobilelor;
ART. 10 . 1.) Pentru pastrarea ordinii si linistii publice în COMUNA AGIGEA se
interzice :
a. efectuarea de probe sonore, de catre comerciantii de casete audio, în spatii deschise;
b. comercializarea si consumul de bauturi alcoolice pe strazi, în parcuri sau în alte locuri
neautorizate;
c. producerea de zgomote de orice fel, de natura sa deranjeze vecinii, în intervalul de timp
cuprins între orele 22,00 - 6,00, cu exceptia cazurilor în care se obtine acordul vecinilor sau în
cazul unor manifestari publice autorizate de Primarul COMUNEI AGIGEA;
d. refuzul neintemeiat al unei persoane de a se prezenta la sediul Politiei Comunitare Agigea,
la invitatia justificata a agentilor comunitari aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, refuzul de a
da relatii pentru stabilirea identitatii ori de a se legitima cu actul de identitate precum si
neprezentarea la autoritatile administratiei publice locale cand este invitata motivat.
2.) Agentii economici care au ca obiect de activitate desfacerea si consumul bauturilor
alcoolice au obligatia de a mentine un climat de ordine si liniste publica, fara a produce zgomote
care sa deranjeze vecinii.
C A P I T O L U L II
Norme privind desfasurarea corespunzatoare a activitatii de comert în piete, târguri si oboare
ART.11. Activitatea de comert consta în desfacerea de produse agroalimentare si alte marfuri
în piete, târguri si oboare, iar pentru asigurarea ordinii si curateniei în incinta acestora cetatenii
trebuie sa se conformeze urmatoarelor reguli :
a. în pietele agroalimentare de pe raza COMUNEI AGIGEA se comercializeaza numai
produse agroalimentare necesare aprovizionarii populatiei sau agentilor comerciali de profil.
b. este interzisa vânzarea oricaror produse pe suprafetele destinate circulatiei pietonilor sau
vehiculelor din piata, precum si blocarea cailor de acces;
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c. accesul mijloacelor de transport în incinta pietelor agroalimentare se poate face numai în
vederea depozitarii sau ridicarii produselor, ambalajelor sau deseurilor, dupa care acestea vor trebui
sa fie curatate si în conditii tehnice care sa nu produca poluarea. De asemenea, nu se admite
stationarea carutelor în piata;
d. este interzisa depozitarea ambalajelor în piete si în alte locuri decât cele stabilite si care
împiedica circulatia normala;
e. este interzisa comercializarea bauturilor alcoolice si a preparatelor calde si reci în incinta
pietelor, în afara spatiilor comerciale special amenajate în acest scop si autorizate de catre organele
competente;
f. este interzisa sacrificarea animalelor în spatiile deschise sau alte locuri publice.
Comercializarea produselor de origine animala se poate face numai în spatiile special amenajate
din incinta pietelor, în conditiile sanitar-veterinare stabilite de legislatia în vigoare. Accesul în
spatiile autorizate se poate face numai cu acordul scris al organelor sanitar-veterinare pentru
produsul, producatorul si ziua respectiva. Raspunderea pentru nerespectarea celor de mai sus revine
comerciantului
g. fiecare cetatean este obligat sa pastreze curatenia pietelor si sa manifeste un comportament
civilizat, de natura sa nu stânjeneasca activitatea celorlalti, precum si buna desfasurare a activitatii
pietei. Se interzice vânzarea ambulanta a semintelor comestibile si a altor produse de acest fel care
provoaca murdarie;
h. cetatenii sunt obligati sa respecte programul de functionare si igienizare al pietelor, precum
si regulile stabilite de administratia acestora în vederea asigurarii unui climat civilizat de comert;
i. este interzisa aducerea sau prezentarea la vânzare a produselor murdare, alterate sau
degradate, precum si sortarea acestora în incinta pietei;
j. comerciantii sunt obligati sa curete zilnic, de câte ori este necesar, spatiile detinute;
k. administratorul pietei va amenaja si întretine în conditii optime de ordine, pietele
agroalimentare. În piete se va instala pubele sau containere acoperite cu capac pentru colectarea si
depozitarea reziduurilor;
l. se interzice depozitarea deseurilor menajere de catre locatarii din vecinatate în containerele
apartinând pietelor;
m. se interzice comercializarea, pe raza COMUNEI AGIGEA a ciupercilor provenite din flora
spontana. Se pot comercializa numai ciuperci provenite din unitatile de productie autorizate (
ciupercarii), însotite de certificat de calitate si certificat fito-sanitar care atesta faptul ca sunt
comestibile;
n. este strict interzisa comercializarea produselor perisabile (oua, peste, carne, etc) in
conditii de igiena precare si care pot conduce la imbolnavirea cetatenilor;
o. se interzice comercializarea pestelui fara acte de proveniente si fara aviz sanitar-veterinar;
p. este interzisa vânzarea de legume, fructe, flori, produse alimentare şi orice mărfuri
industriale a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii, pe străzi, pieţe sau alte locuri
decât cele amenajate în acest scop şi autorizate de Primărie.
C A P I T O L U L III
Norme privind transportul de marfuri si persoane
ART.12. Pentru respectarea stricta a ordinii si întarirea sigurantei în circulatie a mijloacelor de
transport, pastrarea curateniei si aspectului corespunzator al acestora, precum si pentru respectarea
ritmicitatii circulatiei si asigurarea conditiilor optime de calatorie, societatile comerciale de
transport public si persoanele particulare autorizate sa
efectueze transportul sunt obligate:
a. sa interzica punerea în circulatie a autovehiculelor de orice fel care nu îndeplinesc
conditiile tehnice, de curatenie si igiena, polueaza atmosfera sau au scurgeri de carburanti sau
lubrifianti;
b. sa asigure curatenia si igienizarea mijloacelor de transport pe care le detin sau folosesc, pe
tot timpul în care acestea sunt în circulatie. În acest scop conducatorii auto sunt obligati sa
8

foloseasca perioada de timp în care stationeaza , în refugii sau bucle de întoarcere, pentru curatenie
si, daca este nevoie, spalarea mijloacelor de transport în comun pe care le deservesc, în vederea
asigurarii unor conditii corespunzatoare de transport pentru calatori;
c. sa asigure încarcarea si etansarea corespunzatoare a vehiculelor ce efectueaza transportul
diferitelor materiale, pentru a preîntâmpina împrastierea lor în timpul transportului si murdarirea
sau degradarea domeniilor publice;
d. sa asigure curatirea drumurilor publice dupa efectuarea operatiilor de încarcare sau
descarcare a mijloacelor de transport;
e. sa asigure curatirea locurilor de încarcare-descarcare din gari, piete;
f. sa asigure salubrizarea statiilor terminale de transport în comun de pe liniile deservite;
C A P I T O L U L IV
Norme specifice privind protectia, conservarea si dezvoltarea parcurilor,
plantatiilor, zonelor verzi, bazelor si obiectivelor sportive, spatiile si locurile de joaca
pentru copii si surselor naturale de importanta locala
ART.13. In vederea conservarii si dezvoltarii parcurilor, zonelor florale, spatiilor verzi din
perimetrul COMUNEI AGIGEA se interzice :
a. taierea sau scoaterea din radacini a arborilor, puietilor ori lastarilor fara aprobarea Primariei
COMUNEI AGIGEA;
b. distrugerea prin orice mijloace sau degradarea arborilor, puietilor, lastarilor, precum si
degradarea mobilierului aferent ;
c. schimbarea destinatiei zonelor verzi, a bazelor sportive si a spatiilor de joaca pentru copii,
fara autorizatie;
d. circulatia cu biciclete, motociclete sau alte vehicule în parcuri, cu exceptia pistelor marcate
corespunzator.
e. pasunatul în parcuri, pe zonele verzi, si pe strazile COMUNEI AGIGEA;
f. lasarea libera a animalelor si pasarilor în parcuri, gradini publice, zone verzi sau alte locuri
oprite accesului acestora;
g. cosirea, fara autorizatie, a ierbii din parcurile si gradinile publice;
h. distrugerea de zone verzi amenajate cu gazon, arbusti, trandafiri, arbori, flori anuale,
bienale , perene;
i. degradarea zonelor verzi, a bazelor sportive si a spatiilor de joaca pentru copii prin rupere,
calcare, taiere, etc;
j. circulatia sau stationarea autovehiculelor si vehiculelor de orice fel pe peluzele dintre
carosabil si trotuare; vehiculele stationate în spatiile amintite se pot bloca sau ridica si transporta, în
conditiile stabilite de Consiliul Local al COMUNEI AGIGEA prin hotarâre;
k. înscrierea oricaror însemne pe bancile si obiectele depuse în locurile publice, precum si
montarea acestora de catre persoane neautorizate;
l. fixarea pe arbori a anunturilor de orice fel;
m. negreblarea frunzelor uscate sau netransportarea lor în locurile destinate folosirii sau
arderii;
n. organizarea de bivuacuri, de corturi sau aprinderea focurilor în locuri publice;
o. pasunatul cu orice fel de animale pe terenurile agricole, înainte si dupa data stabilita,
inclusiv folosirea terenurilor de pasunat altfel decât au fost repartizate pe specii de animale; Pentru
faptele prevazute în prezentul articol, dupa caz, pe lânga amenda se vor percepe si despagubiri
civile conform normelor tehnice în vigoare
p. însuşirea arborilor doborâţi în urma unor fenomene naturale sau a arborilor care au fost
tăiaţi, scoşi din rădăcini în cadrul unor lucrări specifice, fără aprobarea serviciilor de specialitate din
cadrul Primăriei Comunei Agigea
r. împrejmuirea sau delimitarea neautorizată a zonelor din domeniul public sau privat, pentru
amenajarea de parcări sau în orice alt scop.
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s. spălarea, în apele naturale, a autovehiculelor, utilajelor, ambalajelor şi materialelor care
conţin uleiuri, combustibili lichizi, lubrefianţi, substanţe periculoase sau pesticide.
t. accesul neautorizat de organele administratiei publice locale a persoanelor fizice sau
juridice pe taluzurile derelei Agigea precum si in zona de protectie a acestora in scopul practicarii
pescuitului si desfasurarii oricaror altor activitati.
CAPITOLULV
Întretinerea si asigurarea viabilitatii drumurilor publice
ART.14. Alin. (1): Agentii economici care executa lucrari edilitare sunt obligati sa repare
îmbracamintea rutiera în conditiile tehnice prevazute în normativele în vigoare, asigurând,
permanent, conditii pentru buna circulatie a vehiculelor si pietonilor.
Alin.(2): Agentii economici au obligatia sa semnalizeze corespunzator lucrarile conform
planurilor de semnalizare avizate de Primaria Agigea, efectuate pe drumurile publice ale Comunei
Agigea.
ART.15. Alin. (1): Agentii economici care executa sau întretin retele de instalatii subterane
vor fixa si vor mentine la cota nivelului stratului de uzura piesele vizibile ca : trape, capace la
caminele de vizitare, rasuflatori de gaze si altele; se va mentine în buna stare stratul de uzura pe
traseul acestor instalatii.
Alin. (2): Agentii economici care au in exploatare statii de alimentare cu carburanti si
lubrefianti amplasate pe domeniul public sunt obligati sa intretina si sa repare pavajele si spatiile
verzi aferente statiilor.
ART.16. RAJA SA are obligatia de a desfunda si de a mentine în stare de functionare
canalele si gurile de scurgere a apelor pluviale de pe strazi. Se interzice înfundarea gurilor de
scurgere de pe strazi prin aruncarea diferitelor reziduuri sau materiale de catre cetateni sau de
lucratorii de la serviciile de salubritate în timpul curatirii strazilor si rigolelor.
ART.17. Agentii economici care au in exploatare/concesiune administrare/ inchiriere bunuri
imobile apartinand domeniului public sunt obligati sa asigure o permanenta stare de curatenie pe
terenurile care le detin precum si pe caile de acces.
ART.18. Toate lucrarile edilitare, inclusiv organizarile de santier ale caror trasee se înscriu
pe domeniul public (strazi, spatii verzi, parcuri, piete) se executa pe baza autorizatiei prevazute de
lege cu avizele administratorilor retelelor tehnico-edilitare.
ART.19. Constituie încalcari ale normelor legale si se sanctioneaza conform prevederilor
prezentei hotarâri urmatoarele fapte :
a. nerespectarea avizelor de principiu emise de serviciile publice ale Primarului COMUNEI
AGIGEA, de catre proiectanti, privind traseul lucrarilor subterane la sol si aeriene în zona strazilor,
pietelor si spatiilor verzi;
b. nerespectarea conditiilor cuprinse în avizul de executie a lucrarilor, precum si a cotelor din
documentatie în zona strazilor, pietelor si spatiilor verzi;
c. neanuntarea la serviciile publice ale Primarului COMUNEI AGIGEA a interventiilor în
urma avariilor sau deranjamentelor aparute în retelele de gospodarire subterana;
d. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a punctelor de lucru ce afecteaza
trotuarele si partea carosabila a strazilor;
e. diminuarea latimii trotuarelor prin crearea de acces în subsoluri si demisoluri sau prin
comert stradal neautorizat, precum si modificarea cotei si amplasamentului fara aprobarea
Primariei COMUNEI.
f. diminuarea partii carosabile a strazilor prin executarea de rampe de acces în zona rigolei sau
prin practicarea comertului stradal;
g. distrugerea prin circulatia cu mijloace de transport si utilaje neadecvate, sub orice forma, a
îmbracamintii partii carosabile a strazilor, precum si a marcajelor rutiere;
h. circulatia si stationarea autovehiculelor pe trotuare, împiedicând circulatia pietonilor sau
degradând trotuarul;
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i. parcarea pe domeniul public şi/sau privat al Comunei Agigea a utilajelor, remorcilor,
camioanelor cu greutatea maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, mijloacelor de transport şi
utilajelor agricole, autobuzelor, în alte spaţii decât cele special amenajate şi/sau autorizate în acest
scop de către Primăria Comunei Agigea;
j. executarea si racordarea de accese la strazile existente fara aprobarea Consiliului Local al
COMUNEI AGIGEA ;
k. amplasarea sau depozitarea fara acordul Consiliului Local al COMUNEI AGIGEA de
constructii provizorii sau definitive ( chioscuri, tonete, mese de expunere si vânzare, bunuri diverse
) pe trotuare, strazi, în parcarile publice amenajate sau neamenajate, în parcuri, zone verzi si piete
publice, respectiv pe domeniul public si privat al COMUNEI AGIGEA ;
l. montarea de indicatoare de circulatie pe strazile comunei, fara aprobarea Consiliului Local
al COMUNEI AGIGEA;
m. distrugerea, ridicarea, mutarea si degradarea indicatoarelor de circulatie, semafoarelor si
marcajelor pe reteaua stradala sau din parcari;
n. executarea de marcaje de catre alte persoane decât cele autorizate, pe strazi, trotuare si în
parcari, precum si murdarirea stratului de uzura prin pierderi sau scurgeri de lubrefiant sau
carburant din autovehicule;
o. desfacerea pavajelor si executarea de sapaturi pe strazi, în piete sau parcuri, fara avizul
Consilului Local al COMUNEI AGIGEA ori în alte conditii decât cele prevazute în avizul acordat
pentru lucrare;
p. neintretinerea si
nesalubrizarea imobilelor domeniu public aflate in
exploatare/concesiune/administrare/inchiriere;
r. spargerea, săparea, modificarea aliniamentelor sau desfiinţarea străzilor , aleilor, trotuarelor,
drumurilor sau celorlalte căi de circulaţie rutieră şi pietonală, indiferent de lucrare sau motiv, fără
autorizaţie prealabilă eliberată de organele competente sau fără respectarea condiţiilor impuse în
autorizaţie.
s. oprirea mijloacelor de transport în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor între staţii sau
în afara peroanelor sau alveolelor destinate opririi acestora.
ş. organizarea de curse neautorizate auto, moto şi vehicule cu tracţiune animală.
t. circulaţia autovehiculelor cu capacitate mai mare de 3,5 tone, inclusiv cele destinate
transportului interurban de călători, pe străzile interzise traficului pentru aceste categorii de
autovehicole, fără autorizaţia prealabilă eliberată de organele competente.
ţ. neplata, la Primaria Comunei Agigea, de catre locuitori , precum si de catre alte persoane
care efectueaza activitati de transport cu mijloace auto ce depasesc 3,5 tone, a unei taxe de trama
stradala care le va permite circulatia pe toate drumurile comunale.
u. montarea schelelor sau macaralelor de construcţii pe domeniul public, fără autorizări şi
fără plata taxelor legale.
v. nerespectarea prevederilor indicatoarelor de circulatie amplasate pe strazile Comunei
Agigea administrate de Consiliului local .
w. accesul pe domeniul public si/sau privat al Comunei Agigea a persoanelor fizice si juridice
fara acordul scris al proprietarului, respectiv concesionarului.
x. nerespectarea dispoziţiilor administratorului drumurilor, comunicate prin indicatoare,
panouri informative şi/sau somaţii, inştiinţări, aplicate pe vehiculele/ autovehiculele aparţinând
persoanelor fizice şi juridice de către agenţii constatatori, în scopul eliberării domeniului public
şi/sau privat al Comunei Agigea, în vederea executării de lucrări de interes public (astfaltări,
intervenţii la diverse reţele, curăţenie etc.).
CAPITOLUL VI
Sanctiuni contraventionale
ART.20. Neîndeplinirea obligatiilor sau savârsirea faptelor stabilite în prezenta hotarâre, daca
nu au fost comise în astfel de conditii, încât potrivit legii penale sa fie considerate infractiuni,
constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza :
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A. La capitolul I
PENTRU PERSOANE FIZICE
a)Încalcarea prevederilor art. 1 - lit. a; b; c; d; e; f; n; o; p; si art. 9 lit. a; b; c; d; e; se
sanctioneaza cu amenda de la 100 – 500 lei.
b) Încalcarea prevederilor art. 2 - lit. h; i; se sanctioneaza cu amenda de la 100 – 1.000 lei.
c) Încalcarea prevederilor art. 3 - lit. a ; b ; c ; d ; e ; f ; g ; h ; i ; j ;
se sanctioneaza cu
amenda de la 100 – 2.000 lei.
d) Încalcarea prevederilor art. 6 - lit. a; b; c; d; e; f; g; h; i; j; k; l; m; o; p; r; se sanctioneaza
cu amenda de la 100 – 2.200 lei.
e) Încalcarea prevederilor art. 7 - lit. a ; b ; c ; d ; e ; f ; h ; i ; k ; l ; m ; n ; o ; p ; r ; s ;
si
art. 10 Alin. (1) – lit. a ; b ; c ; d ;
se sanctioneaza cu amenda de la 200 – 2500 lei.
f) Încalcarea prevederilor art. 8 : lit. a ; e ; h ; i ; j ; k ; m ; n ; o ;
se sanctioneaza cu
amenda de la 100 – 2.500 lei.
g1) Încalcarea prevederilor art. 1 - lit. s ; se sanctioneaza cu amenda de la 200 – 2.500 lei.
h1) Încalcarea prevederilor art. 1 - lit. r ; si art. 6 lit. s ; se sanctioneaza cu amenda de la
2000 – 2500 lei.
PENTRU PERSOANE JURIDICE
g) Încalcarea prevederilor art. 1 - lit. a ; b ; c ; d ; e ; f ; g ; h ; i ; m ; n ; o ; p ;
si ale art.
3 - lit. a ; b ; c ; d; e ; f ; g ; h ; i ; j ; se sanctioneaza cu amenda de la 500 – 2.500 lei.
h) Încalcarea prevederilor art. 2 - lit. h ; i ; , Art. 6 - lit.a; b; c; d; e; f; g; h; i; j; k; l; m; o; p; r;
, art. 8 - lit. b ; c ; d ; e ; h ; i ; j ; k ; l ; m ; n ; o ; , art. 9 - lit. a ; b ; c ; d ; e ; , art. 10 Alin.
(1) : lit. a ; b ; c ; d ; si Alin.(2) se sanctioneaza cu amenda de la 1000 – 2.500 lei.
i) Încalcarea prevederilor art. 5 - lit.a; b; c; d; e; f; g; h;
se sanctioneaza cu amenda de la
1000 – 2.400 lei.
j) Încalcarea prevederilor art. 7 - lit. a ; b ; c ; d ; e ; f ; h ; i ; k ; l ; m ; n ; o ; p ; r ; s ;
se
sanctioneaza cu amenda de la 2000 – 2.500 lei.
k) Încalcarea prevederilor art. 1 - lit. s; se sanctioneaza cu amenda de la 2000 –2.500 lei.
l) Încalcarea prevederilor art. 1 - lit. r;
si art. 6 lit. s; se sanctioneaza cu amenda de la
2.200 – 2.500 lei.
B. La Capitolul II
PENTRU PERSOANE FIZICE
a) Încalcarea prevederilor art. 11 - lit. a; b; c; d; e; f; g; h; i; j; l; m; n; o; p; se sanctioneaza
cu amenda de la 100 – 500 lei.
PENTRU PERSOANE JURIDICE
b) Încalcarea prevederilor art. 11 - lit. a; b; c; d; e; f; i; j; m; n; o; p;
se sanctioneaza cu
amenda de la 1.000 – 2.500 lei.
C. La Capitolul III
PENTRU PERSOANE FIZICE
a) Încalcarea prevederilor art. 12 – lit. a; b; c; d; e; f;
sanctioneaza cu amenda de la 500 – 2.500 lei.
PENTRU PERSOANE JURIDICE
b) Încalcarea prevederilor art.12. - lit. a; b; c; d; e; f;
sanctioneaza cu amenda de la 1.000 – 2.500 lei.

precum si ale art. 19 lit. w.; x; se

precum si ale art. 19 lit. w.; x; se

D. La Capitolul IV
PENTRU PERSOANE FIZICE
a) Încalcarea prevederilor art. 13. - lit. a; b; c; d; e; f; g; h; i; j; k; l; m; n; o; p; r; s;
se
sanctioneaza cu amenda de la 100 – 2.500 lei.
b) Încalcarea prevederilor art. 13 – lit t. se sanctioneaza cu amenda de la 500 – 2.500 lei.
PENTRU PERSOANE JURIDICE
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c) Încalcarea prevederilor art. 13. - lit. a; b; c; d; e; f; g; h; i; j; l; m; n; o; p; r; s; t;
sanctioneaza cu amenda de la 1.000 – 2.500 lei.

se

E. La Capitolul V
PENTRU PERSOANE FIZICE
a) Încalcarea prevederilor art. 19 - lit. a; b; c; d; e; f; g; h; j; k; l; m; n; o; p; r; s; ş; t; ţ; u; v;
se sanctioneaza cu amenda de la 100 – 1.000 lei.
b) Încălcarea prevederilor art. 19 - lit. i) se sancţionează cu amendǎ de la 2000 – 2.400 lei.
PENTRU PERSOANE JURIDICE
c) Încălcarea prevederilor art. 14 Alin. (1)- lit. a; b; c; si Alin. (2); , art. 15
Alin. (1) si (2) , art. 16, art. 17 , art. 18 precum şi art. 19 - lit. a; b; c; d; e; f; g; h; j; k;
l; m; n; o; p; r; s; ş; t; ţ; u; v; se sancţionează cu amendă de la 1.500 – 2.500 lei.
d) Încălcarea prevederilor art. 19 - lit. i) se sancţionează cu amendă de la 2200 – 2.500 lei ;
CAPITOLUL VII
Constatarea contraventiilor
ART.21. (1) Contraventiile la prezenta hotarâre se constata prin procese-verbale de catre
persoanele imputernicite.
(2) Daca prin savârsirea contraventiei au fost pricinuite pagube, prin procesul verbal
de constatare a contraventiei se vor stabili si despagubirile, pe baza tarifelor de determinare a
acestora, dupa cum urmeaza:
Spargerea unui mp de strada asfaltata
750 lei.
Spargerea unui mp de trotuar asfaltat
750 lei.
Spargerea unui mp de strada pavata
750 lei.
Spargerea unui mp de trotuar pavat
750 lei.
Distrugerea unui cos de gunoi
500 lei
Distrugerea unei banci
1.000 lei
Distrugerea unui mp.zona verde
200 lei.
Distrugerea unui mp. De gard viu
200 lei
Distrugerea unui puiet copac
300 lei.
Distrugerea unui cos de gunoi
2.000 lei.
ART.22. Constatarea contraventiilor savârsite la prezenta hotarâre se face de catre
urmatoarele persoane denumite generic agenti constatatori:
a. primarul COMUNEI AGIGEA;
b. persoanele împuternicite de catre Primarul COMUNEI AGIGEA;
c. poliţişti locali din cadrul Poliţiei Locale Agigea;
d.agenti de politie din raza administrativ teritoriala a COMUNEI AGIGEA.
ART.23. (1) Procesul verbal de constatare a contraventiei va cuprinde în mod obligatoriu :
data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul
constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si
locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si
locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea
gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care
se stabileste si se sanctioneaza contraventia; posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate
din minimul amenzii prevazute de prezenta hotarâre, ; termenul deexercitare a caii de atac si
organul la care se depune plangerea
(2) In cazul contravenientilor cetateni straini sau cetateni romani cu domiciliul in strainatate in
procesul-verbal vor fi cuprinse urmatoarele date de identificare a acestora: numele, prenumele, seria
si numarul pasaportului, statul emitent si data eliberarii documentului, precum si seria si numarul
tichetului de inscriere a contraventiilor
(3) In cazul in care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde si numele,
prenumele si domiciliul parintilor sau ale reprezentantilor ori ocrotitorilor legali ai acestuia
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(4) In situatia in care contravenientul este persoana juridica in procesul-verbal se vor face
mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul
fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezinta.
(5) In momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la
cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de
constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica "Alte mentiuni", sub
sanctiunea nulitatii procesului-verbal.
ART.24. (1) Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de
contravenient. In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze,
agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de
cel putin un martor. In acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de
identitate al martorului si semnatura acestuia.
(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.
(3) In lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la incheierea
procesului-verbal in acest mod.
C A P I T O L U L VIII
Aplicarea sanctiunilor contraventionale
ART.25. (1) Procesul-verbal se va inmana sau, dupa caz, se va comunica, in copie,
contravenientului .
(2) Comunicarea se face de catre agentul constatator in termen de cel mult o luna de la data
aplicarii acesteia.
(3) In situatia in care contravenientul a fost sanctionat cu amenda, precum si daca a fost
obligat la despagubiri, o data cu procesul-verbal acestuia i se va comunica si instiintarea de plata.
In instiintarea de plata se va face mentiunea cu privire la obligativitatea achitarii amenzii si, dupa
caz, a despagubirii, in termen de 15 zile de la comunicare, in caz contrar urmand sa se procedeze la
executarea silita.
ART.26. In cazul in care contravenientul nu este prezent sau, desi prezent, refuza sa semneze
procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum si a instiintarii de plata se face de catre agentul
constatator in termen de cel mult o luna de la data incheierii.
ART.27. Comunicarea procesului-verbal si a instiintarii de plata se face prin posta, cu aviz de
primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se
consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor.
ART.28. (1) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la
data incheierii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazute in prezenta hotarâre,
agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(2) Plata amenzii se face la caseria Primariei COMUNEI AGIGEA sau în contul RO
41TREZ23121350201XXXXX iar o copie de pe chitanţa şi/sau ordinul de plată al amenzii se predă
de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă organului din care acesta face
parte, în termenul prevăzut la alin. (1).;
(3) In cazul in care contravenientul a achitat jumatate din minimul amenzii prevazute de
prezenta hotarâre pentru fapta savarsita orice urmarire inceteaza.
(4) Sumele provenite din amenzile aplicate de oricare dintre agenţii constatatori mentionaţi la
art. 22, se fac venit integral la bugetul local al Comunei Agigea – Primărie, în acest sens agentul
constatator fiind obligat să specifice în procesul verbal, în cazul în care acesta nu cuprinde, contul în
care se va încasa amenda, respectiv RO 41TREZ23121350201XXXXX.
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CAPITOLUL IX
Caile de atac
ART.29. Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii
se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.
ART.30. (1) Plangerea insotita de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei se
depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat sa o primeasca si sa
inmaneze depunatorului o dovada in acest sens.
(2). Plangerea impreuna cu dosarul cauzei se trimit de indata Judecatoriei CONSTANTA.
(3). Plangerea suspenda executarea.
CAPITOLUL X
Dispozitii finale
ART.31. Sanctiunile prevazute in prezenta hotarâre nu se aplica in cazul contraventiilor
savarsite de militarii in termen. Procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unitatii din
care face parte contravenientul, pentru a i se aplica masuri disciplinare, daca se constata ca acesta
este intemeiat.
ART.32. Dispozitiile prezentei hotarâri se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului
nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
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