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R Â R EA nr. 23

din 20.09.2011
Privind buna gospod rire, între inere şi cur enie
a Comunei Zagar

Consiliul Local al comunei Zagar, întrunit în şedinţa ordinară din 20.09.2011 .
Având în vedere prevederile Ordonantei nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor rurale
si urbane, aprobata prin Legea nr. 515/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG
243/2000 privind protectia atmosferei, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararii de
Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, aprobata prin Legea nr. 426/2001, Legii
101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinând seama de prevederile Ordonantei nr. 2/2001, art.2, alin.2 privind regimul juridic al
contraventiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, Ordonantei de Urgenta
nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.
In temeiul art.36,39 alin.1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală
republicata .

HOT

R

ŞTE

CAP. I. DISPOZI II GENERALE
Art. 1. Locuitorii comunei au obligaţia de a asigura curăţenia şi buna gospodărire a
imobilelor în care locuiesc si îşi desfăşoară activitatea, precum şi a zonelor aferente acestora:
curţi, grădini, trotuare, zone verzi, străzi, alei, etc. precum şi a gardurilor, porţilor şi faţadelor
clădirilor pe care le folosesc cu orice titlu - proprietari, administratori sau chiriaşi.
Instituţiile vor desemna în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri,
persoanele care răspund de curăţenia şi buna gospodărire a imobilelor administrate de acestea.
Proprietarii, administratorii şi chiriaşii imobilelor precum şi persoanele desemnate conform
prevederilor alineatelor precedente răspund de repararea sau refacerea gardurilor şi a faţadelor
clădirilor respectând regulile de urbanism.
Art. 2. Proprietarii, administratorii şi chiriaşii imobilelor precum şi persoanele desemnate
conform art. 1. de conducere ale instituţiilor publice au obligaţia să asigure desfundarea po

deţelor, curăţirea şanţurilor, a trotuarelor, străzilor nemodernizate, parcurilor şi zonelor verzi din
dreptul imobilelor în care locuiesc, îşi au sediul sau pe care le administrează direct.
Nerespectarea normelor stabilite la CAP.I art.1– 2 din prezenta hotarâre constituie
contraventie ,iar persoanle fizice si juridice care le-au savârsit se sanctioneza cu amenda incepând
de la 150 – 300 lei.
CAP. II. NORME PRIVIND SALUBRITATEA ŞI MEN INEREA ESTETICII LOCALIT
OCROTIREA S N T II ŞI ASIGURAREA LINIŞTII PUBLICE

II,

Art. 3. Gunoiul menajer din curţile cetăţenilor precum şi provenit din curăţirea trotuarelor
trebuie colectat şi depozitat în recipienţi metalici, din material plastic, închişi etanş şi întreţinuţi în
bună stare de folosinţă.
Art. 4 Dotarea agenţilor economici, a instituţiilor şi a persoanelor juridice cu europubele,
pentru colectarea gunoiului menajer, este obligatorie.
Art. 5. Este interzisă amestecarea cu gunoi menajer ori depozitarea în locurile destinate
acestuia, a resturilor rezultate din demolări sau ca urmare a executării unor lucrări de construcţie,
cât şi a gunoiului de grajd. Aceste resturi se vor transporta de către cei în cauză în locurile special
amenajate acestui scop.
Art. 6. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor..
Art. 7. Este interzisă crearea şi întreţinerea unor platforme clandestine de depozitare a
gunoiului menajer, de grajd, a resturilor provenite din demolări de construcţii. Persoanelor
contraveniente li se vor imputa de asemenea: ocuparea domeniului public, contravaloarea
transportului resturilor, taxa de depozitare.
Art. 8. Se interzice arderea pe teritoriul comunei a oricăror deşeuri şi reziduuri rămase din
procesul de producţie precum şi a deşeurilor provenit din gospodăriile cetăţeneşti şi din unităţile
social – administrativ fara anuntarea prealabila a primariei.
Art. 9. Persoanele cu atribuţii în asigurarea curăţeniei în , dispensare ori alte unităţi sanitare
au obligaţia să distrugă prin ardere resturile provenite din activităţile acestor unităţi.
Art. 10. Persoanele care construiesc, repară sau demolează construcţii de orice fel, sunt
obligate să asigure în permanenţă curăţenia pe şantier şi în zona aferentă acestuia.
Depozitarea materialelor de construcţii sau a celor rezultate din demolări şi repararea oricăror
utilaje de construcţie pe trotuare sau pe partea carosabilă a arterelor de circulaţie se face numai în
baza autorizaţiei prealabile elaborată de primarie şi cu achitarea taxelor legale.
Art. 11. Proprietarii administratorii şi chiriaşii imobilelor sunt obligaţi ori de câte ori este
necesar să asigure curăţirea trotuarelor de zăpadă şi de gheaţă şi să execute desfundarea
rigolelor.
Zăpada şi gheaţa se va depozita pe partea carosabilă a arterelor de circulaţie de 30 cm de
la bordura trotuarului, lăsând liber gurile de scurgere ale canalului şi fără a stânjeni circulaţia
autovehiculelor pe carosabil.
Este interzisă scoaterea pe stradă ori pe trotuar a zăpezii şi gheţii din curţi.
Art. 12. Este interzisă devărsarea sau măturarea pe trotuar sau în stradă a apei murdare şi
a resturilor provenite din curăţirea magazinelor, localurilor sau locuinţelor.
Art. 13. Este interzisă aruncarea în altă parte, decât în locurile anume destinate
(containere, coşuri, etc. ) a hârtiilor, a cojilor de seminţe sau fructe şi a altor resturi de obiecte ori
comiterea altor fapte care au ca rezultat murdărirea străzilor, parcurilor, pieţelor a altor locuri sau
clădiri publice.

Art. 14. Se interzice răsturnarea conţinutului ori deteriorarea coşurilor din reţeaua stradală,
destinate depunerii hârtiilor şi resturilor.
Art. 15. Unităţile specializate în executarea lucrărilor de reţele subterane pe arterele de
circulaţie sunt obligate să refacă la forma iniţială suprafaţa afectată, în termenele stabilite.
Art. 16. Se interzice curăţirea sau spălarea rufelor, zarzavaturilor, vehiculelor sau a altor
obiecte, curăţirea şi adăpatul animalelor ori depozitarea de obiecte la fântânile şi izvoarele publice
cât şi murdărirea zonei acestora.
Art. 17. Proprietarii intravilanelor cu sau fără construcţii, personal ori prin administratorii
împuterniciţi de ei sunt obligaţi a aplica la loc vizibil tăbliţele cu nr. de intravilan şi de a-l împrejmui
dacă consiliul local nu a stabilit altfel.
Art. 18. Este interzisă aruncarea pe fereastra a unor obiecte care pot provoca accidentarea
pietonilor sau murdărirea zonei.
Art. 19. Este interzisă lăsarea liberă sau fără supraveghere a cainilor, animalelor sau
păsărilor în locurile publice, ori în curţile aflate în folosinţa mai multor locatari principali, fără
consimţământul locatarilor respectivi.
Art. 20. Se interzice creşterea şi întreţinerea oricăror animale în incinta imobilelor ocupate
de instituţiile publice.
Art. 21. În zonele în care se permite creşterea şi întreţinerea animalelor şi menţinerea de
grajduri, cocine, coteţe, de păsări, este admisă numai la distanţă minimă de 10 metri de la uşile şi
ferestrele imobilelor locuite sau de la drumurile publice. Deţinătorii au obligaţia de a le spăla şi
curăţa zilnic şi de a le dezinfecta periodic.
Art. 22. Se interzice realizarea şi menţinerea de coteţe şi cocine de orice fel pe terenuri
aparţinătoare domeniului public, cât şi în care se produc depozitează sau desfac alimente
destinate consumului public.
Art. 23. Se interzice deplasarea pe drumurile de pe raza comunei Zagar al atelajelor cu
tractiune animala fara saci de colectare a dejectiilor .Se interzice potcovirea cailor cu vidia.
Art. 24. Fântânile sau puţurile de apă potabilă din incinta imobilelor vor fi acoperite şi
întreţinute în perfectă stare de curăţenie pentru a evita accidentele şi infectarea apei.
Art. 25. Este interzisă amplasarea sau menţinerea de closete la distanţe mai mici de 10
metri de la uşile şi ferestrele clădirilor locuite ori de la stradă.
Art. 26. Este interzisă tulburarea liniştii şi a bunei convieţuiri între cetăţeni, prin desfăşurarea în
locuinţe sau anexele acestora între orele 15, 00 - 17,00 şi 22,00 - 06, 00 a oricăror activităţi producătoare
de zgomot ( gălăgie, cântat vocal sau la instrumente muzicale, etc. ), între aceste ore aparatele radio,
televizoarele, magnetofoanele şi alte asemenea aparate, se pot folosi la o intensitate care să nu tulbure
liniştea vecinilor.

Art. 27. Se interzice deplasarea pe drumurile de pe raza comunei Zagar al atelajelor cu
tractiune animala pe timp de noapte in vederea prevenirii furturilor.
Art. 28.Curăţirea şi spălarea vehiculelor, popasul ori adăpatul animalelor sunt permise
numai în locurile special amenajate în acest scop.
Art. 29. Este interzisă blocarea cu autovehicule sau cu alte materiale a accesului la
containerele de gunoi, terenurile de joacă pentru copii, precum şi autovehiculelor parcate corect.
Art. 30. Proprietarii şi administratorii imobilelor sunt obligaţi să ia măsuri pentru scurgerea
apelor pluviale, prin montarea, repararea şi curăţirea periodică a jgheaburilor şi burlanelor.
Nerespectarea normelor stabilite la CAP.II art.3 – 30 din prezenta hotarâre constituie
contraventie ,iar persoanle fizice si juridice care le-au savârsit se sanctioneza cu amenda incepând
de la 150 – 300 lei.

CAP. III. ÎNTRE INEREA ŞI FOLOSIREA DRUMURILOR ŞI A CELORLALTE C I DE
COMUNICA II, A PLANTA IILOR ŞI A PARCURILOR PUBLICE
Art. 31. Este interzisă abandonarea pe domeniul public ( pieţe, străzi, trotuare, parcuri ) a
caroseriilor sau a părţilor din autovehicule precum şi a unor materiale de construcţii.
Art. 32. Este interzisă :
a.) Trecerea cu animale în turme pe drumurile publice, fara instiintarea prealabila a
autoritatilor locale si stabilirea de comun acord a traseului urmat.
b.) Circulaţia pe arterele comunei fără drept a autovehiculelor cu roţi dinţate sau şenilate
fără bandaje de protecţie.
c.) Transportarea pământului şi molozului pe altă arteră de circulaţie decât cele stabilite de
organele abilitate, de comun acord cu organele de Poliţie.
d.) Tractarea bustenilor si a altor obiecte cu gabarit si greutate, fara roti.
Art. 33. a. Se interzice depozitarea de masa lemnoasa rezultata din exploatari în alte locuri
decât cele stabilite de catre primarie.
b. Se intrezice transportul masei lemnoase pe drumurile comunale fara acordul primariei.
Art. 34. Se interzice parcarea autovehiculelor ,remorcilor si a materialelor de orice fel pe
zone verzi ,parcuri ,strazi care apartin domeniului public.
Art. 35. Jocurile sportive sau distractive se pot practica numai în locurile special amenajate,
interzicându-se practicarea lor pe străzi sau pe alte artere de circulaţie.
Art. 36. Se interzice deteriorarea sau mutarea în alt loc a mobilierului rural, a
împrejmuirilor, indicatoarelor de semnalizare rutieră, şi corpurilor de iluminat, tablelor indicatoare
de restricţie, a panourilor de afişaj public, etc.
Art. 37.Este interzis accesul cu câini în sălile de spectacole, zonele de agrement şi sport,
în incinta unităţilor comerciale şi alte clădiri publice.
Art. 38. Parcurile, grădinile publice şi zonele de agrement şi sport, cât şi construcţiile aflate
pe teritoriul acestora, pot fi folosite numai în scopul căruia sunt destinate.
Deţinătorii sau administratorii de case de odihnă şi agrement, de toate tipurile, au obligaţia
de a întreţine curăţenia atât în interiorul construcţiei cât şi în zona aferentă a acesteia.
Art. 39. Aruncarea în apele curgătoare şi lacurile de pe teritoriul comunei a cadavrelor de
animale, gunoaielor şi a reziduurilor menajere solide sau lichide sau a oricăror substanţe toxice
sau de natură chimică, din gospodăriile cetăţenilor, cât şi cele provenite din activitatea productivă a
regiilor autonome, societăţilor comerciale, instituţiilor, de către prepuşii acestora, este interzisă.
Art. 40. Se interzice repararea şi întreţinerea autovehiculelor inclusiv schimbul de ulei, în
alte zone decât cele special amenajate în acest scop.
Este interzisă spălarea vehiculelor de orice fel în apele curgătoare de pe raza comunei.
Art. 41. Este interzis devarsarea apelor uzate menajera si a dejectiilor animale in santurile
din fata imobilelor.
Nerespectarea normelor stabilite la CAP.III art.31 – 41 din prezenta hotarâre constituie
contraventie ,iar persoanle fizice si juridice care le-au savârsit se sanctioneza cu amenda incepând
de la 150 – 300 lei.

CAP. IV. ÎNTRE INEREA ŞI FOLOSIREA FONDULUI LOCATIV
Art. 42. Toţi locatarii au obligaţia de a folosi imobilele locuite numai în scopurile pentru
care au fost închiriate...
Art. 43. Deteriorarea sub orice formă a imobilelor din domeniul public sau privat al comunei,
atât în exterior cât şi în interiorul constricţiilor, inclusiv a instalaţiilor, atrage după sine răspunderea
contravenţională şi materială a celor vinovaţi, dacă legea nu prevede altfel.
Art. 44. Este interzisă ţinerea sacilor de gunoi pe domeniul public cu exceptia zilei in care
este stabilita colectarea acestuia.
Art. 45. Este interzisa schimbarea destinatiei ( balcoane,mansardari etc.)unei locuinte fara
autorizatiile necesare
Art. 46.Este interzisă schimbarea destinaţiei unor locuinţe, fără aprobarea prealabilă a
Primăriei comunei Zagar
Art. 47. Este interzisa distrugerea oricarui bun care apartine domeniului public al comunei
Zagar.
Nerespectarea normelor stabilite la CAP.IV art.42 – 47 din prezenta hotarâre constituie
contraventie ,iar persoanle fizice si juridice care le-au savârsit se sanctioneza cu amenda incepând
de la 150 – 300 lei.
CAP. V. ACTIVITATEA AGEN ILOR ECONOMICI
Art. 48 Persoanele care transportă, încarcă, descarcă sau preiau mărfuri, ambalaje, ori
desfăşoară alte lucrări legate de activitatea comercială au obligaţia de a curăţa imediat zona după
încheierea operaţiunilor respective.
Art. 49 Este interzis comertul ambulant pe domeniul public al comunei fara acceptul
Primariei si al politiei.
Art. 50 Este interzisă depozitarea fără aprobare a unor mărfuri, produse, ambalaje sau
alte materiale în parcuri, zone verzi, pe străzi, trotuare sau în alte zone publice şi sub porţile de
acces în imobilele publice.
Art. 51 Vânzarea sau cumpărarea ciupercilor este permisă numai în pieţele
agroalimentare şi în unităţile comerciale.
Art. 52 Vânzarea produselor prin tonete , tarabe şi comerţ ambulant este admisă numai
cu autorizaţie, în locurile şi cu mijloacele de expunere stabilite de organele Primăriei Zagar ,agenţii
comerciali fiind obligaţi să menţină în permanenţă curăţenia zonei în care îşi desfăşoară
activitatea.
Art. 53 .Agentii comerciali sunt obligati sa afiseze la loc vizibil orarul de functionare.
Art. 54 Agenţii comerciali sunt obligaţi să afişeze firmele şi reclamele numai după
obţinerea prealabilă a autorizaţiei, în locurile şi condiţiile grafice aprobate.
Art. 55 Folosirea mijloacelor de publicitate prin afişaj se face numai după achitarea taxei
de afişaj şi numai în locurile aprobate, fiind interzisă afişarea pe stâlpii de iluminat, clădiri, etc.
Art. 56 Este interzisă vânzarea produselor agroalimentare a persoanelor care nu poseda
certificat de producator.
Art. 57 Agenţii comerciali sunt obligaţi să încheie contracte de transport a gunoiului
menajer şi a reziduurilor materiale rezultate din activitatea ce o desfăşoară.
Nerespectarea normelor stabilite la CAP.V art.48– 57 din prezenta hotarâre constituie
contraventie ,iar persoanle fizice si juridice care le-au savârsit se sanctioneza cu amenda incepând
de la 300 – 1000lei.

CAP. VI. CONSTATAREA ŞI SANC IONAREA CONTRAVEN IILOR
C ILE DE ATAC
Art. 58 Produsele şi obiectele care fac obiectul contravenţiei sau în unele cazuri au fost
folosite la săvârşirea contravenţiei sunt supuse confiscării.
Art.59. În lipsa unor tarife partea vătămată îşi poate valorifica pretenţiile potrivit legii civile.
Art.60. Tarifele pentru despăgubiri vor fi indexate ori de câte ori este necesar.
Art. 61 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face
de primarul comunei, de împuterniciţii acestuia, de ofiţerii şi subofiţerii de poliţie, de jandarmi şi
gardieni publici.
Art. 62 Agenţii constatatori au drept de sancţionare prin procesul verbal de constatare a
contravenţiei, aplică şi sancţiunea. iar dacă este cazul, stabilesc despăgubirea pe baza tarifelor
aprobate şi ia măsurile legale de confiscare a bunurilor sau produselor care fac obiectul
contravenţiei, făcând menţiunile corespunzătoare în procesul verbal întocmit.
Art. 63 În cazul în care contravenientul achită în 48 de ore jumătate din minimul amenzii, iar
prin contravenţie nu s-a constatat pagubă şi nu există lucruri supuse confiscării, orice urmărire
încetează.
Art. 64 Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere în
termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.
Plângerea se depune împreună cu procesul verbal la organul din care face parte agentul
constatator, care o înaintează instanţei competente.
CAP.VII. DISPOZI II FINALE

afişare.

Art. 65 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la aducerea ei la cunoştinţa publică prin

Art. 66 Cuantumului amenzilor se modifica anual aplicându-se rata inflaţiei, comunicată de
Direcţia de Statistică .
Art. 67 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează executivul.

PREŞEDINTE DE ŞEDIN
BURCEA EMIL

Contrasemneaza
SECRETAR
Maria Cosmina ONET
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PROIECT

din 20.09.2011
Privind buna gospod rire, între inere şi cur enie
a Comunei Zagar
Primarul comunei Zagar, întrunit în şedinţa ordinară din 20.09.2011 .
Având în vedere prevederile Ordonantei nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor rurale
si urbane, aprobata prin Legea nr. 515/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG
243/2000 privind protectia atmosferei, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararii de
Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, aprobata prin Legea nr. 426/2001, Legii
101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinând seama de prevederile Ordonantei nr. 2/2001, art.2, alin.2 privind regimul juridic al
contraventiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, Ordonantei de Urgenta
nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.
In temeiul art.36,39 alin.1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală
republicata .

PROPUNE
CAP. I. DISPOZI II GENERALE
Art. 1. Locuitorii comunei au obligaţia de a asigura curăţenia şi buna gospodărire a
imobilelor în care locuiesc si îşi desfăşoară activitatea, precum şi a zonelor aferente acestora:
curţi, grădini, trotuare, zone verzi, străzi, alei, etc. precum şi a gardurilor, porţilor şi faţadelor
clădirilor pe care le folosesc cu orice titlu - proprietari, administratori sau chiriaşi.
Instituţiile vor desemna în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri,
persoanele care răspund de curăţenia şi buna gospodărire a imobilelor administrate de acestea.
Proprietarii, administratorii şi chiriaşii imobilelor precum şi persoanele desemnate conform
prevederilor alineatelor precedente răspund de repararea sau refacerea gardurilor şi a faţadelor
clădirilor respectând regulile de urbanism.
Art. 2. Proprietarii, administratorii şi chiriaşii imobilelor precum şi persoanele desemnate
conform art. 1. de conducere ale instituţiilor publice au obligaţia să asigure desfundarea podeţelor,
curăţirea şanţurilor, a trotuarelor, străzilor nemodernizate, parcurilor şi zonelor verzi din dreptul
imobilelor în care locuiesc, îşi au sediul sau pe care le administrează direct.
Nerespectarea normelor stabilite la CAP.I art.1– 2 din prezenta hotarâre constituie
contraventie ,iar persoanle fizice si juridice care le-au savârsit se sanctioneza cu amenda incepând

de la 150 – 300 lei.
CAP. II. NORME PRIVIND SALUBRITATEA ŞI MEN INEREA ESTETICII LOCALIT
OCROTIREA S N T II ŞI ASIGURAREA LINIŞTII PUBLICE

II,

Art. 3. Gunoiul menajer din curţile cetăţenilor precum şi provenit din curăţirea trotuarelor
trebuie colectat şi depozitat în recipienţi metalici, din material plastic, închişi etanş şi întreţinuţi în
bună stare de folosinţă.
Art. 4 Dotarea agenţilor economici, a instituţiilor şi a persoanelor juridice cu europubele,
pentru colectarea gunoiului menajer, este obligatorie.
Art. 5. Este interzisă amestecarea cu gunoi menajer ori depozitarea în locurile destinate
acestuia, a resturilor rezultate din demolări sau ca urmare a executării unor lucrări de construcţie,
cât şi a gunoiului de grajd. Aceste resturi se vor transporta de către cei în cauză în locurile special
amenajate acestui scop.
Art. 6. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor..
Art. 7. Este interzisă crearea şi întreţinerea unor platforme clandestine de depozitare a
gunoiului menajer, de grajd, a resturilor provenite din demolări de construcţii. Persoanelor
contraveniente li se vor imputa de asemenea: ocuparea domeniului public, contravaloarea
transportului resturilor, taxa de depozitare.
Art. 8. Se interzice arderea pe teritoriul comunei a oricăror deşeuri şi reziduuri rămase din
procesul de producţie precum şi a deşeurilor provenit din gospodăriile cetăţeneşti şi din unităţile
social – administrativ fara anuntarea prealabila a primariei.
Art. 9. Persoanele cu atribuţii în asigurarea curăţeniei în , dispensare ori alte unităţi sanitare
au obligaţia să distrugă prin ardere resturile provenite din activităţile acestor unităţi.
Art. 10. Persoanele care construiesc, repară sau demolează construcţii de orice fel, sunt
obligate să asigure în permanenţă curăţenia pe şantier şi în zona aferentă acestuia.
Depozitarea materialelor de construcţii sau a celor rezultate din demolări şi repararea oricăror
utilaje de construcţie pe trotuare sau pe partea carosabilă a arterelor de circulaţie se face numai în
baza autorizaţiei prealabile elaborată de primarie şi cu achitarea taxelor legale.
Art. 11. Proprietarii administratorii şi chiriaşii imobilelor sunt obligaţi ori de câte ori este
necesar să asigure curăţirea trotuarelor de zăpadă şi de gheaţă şi să execute desfundarea
rigolelor.
Zăpada şi gheaţa se va depozita pe partea carosabilă a arterelor de circulaţie de 30 cm de
la bordura trotuarului, lăsând liber gurile de scurgere ale canalului şi fără a stânjeni circulaţia
autovehiculelor pe carosabil.
Este interzisă scoaterea pe stradă ori pe trotuar a zăpezii şi gheţii din curţi.
Art. 12. Este interzisă devărsarea sau măturarea pe trotuar sau în stradă a apei murdare şi
a resturilor provenite din curăţirea magazinelor, localurilor sau locuinţelor.
Art. 13. Este interzisă aruncarea în altă parte, decât în locurile anume destinate
(containere, coşuri, etc. ) a hârtiilor, a cojilor de seminţe sau fructe şi a altor resturi de obiecte ori
comiterea altor fapte care au ca rezultat murdărirea străzilor, parcurilor, pieţelor a altor locuri sau
clădiri publice.
Art. 14. Se interzice răsturnarea conţinutului ori deteriorarea coşurilor din reţeaua stradală,
destinate depunerii hârtiilor şi resturilor.
Art. 15. Unităţile specializate în executarea lucrărilor de reţele subterane pe arterele de
circulaţie sunt obligate să refacă la forma iniţială suprafaţa afectată, în termenele stabilite.

Art. 16. Se interzice curăţirea sau spălarea rufelor, zarzavaturilor, vehiculelor sau a altor
obiecte, curăţirea şi adăpatul animalelor ori depozitarea de obiecte la fântânile şi izvoarele publice
cât şi murdărirea zonei acestora.
Art. 17. Proprietarii intravilanelor cu sau fără construcţii, personal ori prin administratorii
împuterniciţi de ei sunt obligaţi a aplica la loc vizibil tăbliţele cu nr. de intravilan şi de a-l împrejmui
dacă consiliul local nu a stabilit altfel.
Art. 18. Este interzisă aruncarea pe fereastra a unor obiecte care pot provoca accidentarea
pietonilor sau murdărirea zonei.
Art. 19. Este interzisă lăsarea liberă sau fără supraveghere a cainilor, animalelor sau
păsărilor în locurile publice, ori în curţile aflate în folosinţa mai multor locatari principali, fără
consimţământul locatarilor respectivi.
Art. 20. Se interzice creşterea şi întreţinerea oricăror animale în incinta imobilelor ocupate
de instituţiile publice.
Art. 21. În zonele în care se permite creşterea şi întreţinerea animalelor şi menţinerea de
grajduri, cocine, coteţe, de păsări, este admisă numai la distanţă minimă de 10 metri de la uşile şi
ferestrele imobilelor locuite sau de la drumurile publice. Deţinătorii au obligaţia de a le spăla şi
curăţa zilnic şi de a le dezinfecta periodic.
Art. 22. Se interzice realizarea şi menţinerea de coteţe şi cocine de orice fel pe terenuri
aparţinătoare domeniului public, cât şi în care se produc depozitează sau desfac alimente
destinate consumului public.
Art. 23. Se interzice deplasarea pe drumurile de pe raza comunei Zagar al atelajelor cu
tractiune animala fara saci de colectare a dejectiilor .Se interzice potcovirea cailor cu vidia.
Art. 24. Fântânile sau puţurile de apă potabilă din incinta imobilelor vor fi acoperite şi
întreţinute în perfectă stare de curăţenie pentru a evita accidentele şi infectarea apei.
Art. 25. Este interzisă amplasarea sau menţinerea de closete la distanţe mai mici de 10
metri de la uşile şi ferestrele clădirilor locuite ori de la stradă.
Art. 26. Este interzisă tulburarea liniştii şi a bunei convieţuiri între cetăţeni, prin
desfăşurarea în locuinţe sau anexele acestora între orele 15, 00 - 17,00 şi 22,00 - 06, 00 a oricăror
activităţi producătoare de zgomot ( gălăgie, cântat vocal sau la instrumente muzicale, etc. ), între
aceste ore aparatele radio, televizoarele, magnetofoanele şi alte asemenea aparate, se pot folosi
la o intensitate care să nu tulbure liniştea vecinilor.
Art. 27. Se interzice deplasarea pe drumurile de pe raza comunei Zagar al atelajelor cu
tractiune animala pe timp de noapte in vederea prevenirii furturilor.
Art. 28.Curăţirea şi spălarea vehiculelor, popasul ori adăpatul animalelor sunt permise
numai în locurile special amenajate în acest scop.
Art. 29. Este interzisă blocarea cu autovehicule sau cu alte materiale a accesului la
containerele de gunoi, terenurile de joacă pentru copii, precum şi autovehiculelor parcate corect.
Art. 30. Proprietarii şi administratorii imobilelor sunt obligaţi să ia măsuri pentru scurgerea
apelor pluviale, prin montarea, repararea şi curăţirea periodică a jgheaburilor şi burlanelor.
Nerespectarea normelor stabilite la CAP.II art.3 – 30 din prezenta hotarâre constituie
contraventie ,iar persoanle fizice si juridice care le-au savârsit se sanctioneza cu amenda incepând
de la 150 – 300 lei.

CAP. III. ÎNTRE INEREA ŞI FOLOSIREA DRUMURILOR ŞI A CELORLALTE C I DE
COMUNICA II, A PLANTA IILOR ŞI A PARCURILOR PUBLICE
Art. 31. Este interzisă abandonarea pe domeniul public ( pieţe, străzi, trotuare, parcuri ) a
caroseriilor sau a părţilor din autovehicule precum şi a unor materiale de construcţii.
Art. 32. Este interzisă :
a.) Trecerea cu animale în turme pe drumurile publice, fara instiintarea prealabila a
autoritatilor locale si stabilirea de comun acord a traseului urmat.
b.) Circulaţia pe arterele comunei fără drept a autovehiculelor cu roţi dinţate sau şenilate
fără bandaje de protecţie.
c.) Transportarea pământului şi molozului pe altă arteră de circulaţie decât cele stabilite de
organele abilitate, de comun acord cu organele de Poliţie.
d.) Tractarea bustenilor si a altor obiecte cu gabarit si greutate, fara roti.
Art. 33. a. Se interzice depozitarea de masa lemnoasa rezultata din exploatari în alte locuri
decât cele stabilite de catre primarie.
b. Se intrezice transportul masei lemnoase pe drumurile comunale fara acordul primariei.
Art. 34. Se interzice parcarea autovehiculelor ,remorcilor si a materialelor de orice fel pe
zone verzi ,parcuri ,strazi care apartin domeniului public.
Art. 35. Jocurile sportive sau distractive se pot practica numai în locurile special amenajate,
interzicându-se practicarea lor pe străzi sau pe alte artere de circulaţie.
Art. 36. Se interzice deteriorarea sau mutarea în alt loc a mobilierului rural, a
împrejmuirilor, indicatoarelor de semnalizare rutieră, şi corpurilor de iluminat, tablelor indicatoare
de restricţie, a panourilor de afişaj public, etc.
Art. 37.Este interzis accesul cu câini în sălile de spectacole, zonele de agrement şi sport,
în incinta unităţilor comerciale şi alte clădiri publice.
Art. 38. Parcurile, grădinile publice şi zonele de agrement şi sport, cât şi construcţiile aflate
pe teritoriul acestora, pot fi folosite numai în scopul căruia sunt destinate.
Deţinătorii sau administratorii de case de odihnă şi agrement, de toate tipurile, au obligaţia
de a întreţine curăţenia atât în interiorul construcţiei cât şi în zona aferentă a acesteia.
Art. 39. Aruncarea în apele curgătoare şi lacurile de pe teritoriul comunei a cadavrelor de
animale, gunoaielor şi a reziduurilor menajere solide sau lichide sau a oricăror substanţe toxice
sau de natură chimică, din gospodăriile cetăţenilor, cât şi cele provenite din activitatea productivă a
regiilor autonome, societăţilor comerciale, instituţiilor, de către prepuşii acestora, este interzisă.
Art. 40. Se interzice repararea şi întreţinerea autovehiculelor inclusiv schimbul de ulei, în
alte zone decât cele special amenajate în acest scop.
Este interzisă spălarea vehiculelor de orice fel în apele curgătoare de pe raza comunei.
Art. 41. Este interzis devarsarea apelor uzate menajera si a dejectiilor animale in santurile
din fata imobilelor.
Nerespectarea normelor stabilite la CAP.III art.31 – 41 din prezenta hotarâre constituie
contraventie ,iar persoanle fizice si juridice care le-au savârsit se sanctioneza cu amenda incepând
de la 150 – 300 lei.

CAP. IV. ÎNTRE INEREA ŞI FOLOSIREA FONDULUI LOCATIV
Art. 42. Toţi locatarii au obligaţia de a folosi imobilele locuite numai în scopurile pentru
care au fost închiriate...
Art. 43. Deteriorarea sub orice formă a imobilelor din domeniul public sau privat al comunei,
atât în exterior cât şi în interiorul constricţiilor, inclusiv a instalaţiilor, atrage după sine răspunderea
contravenţională şi materială a celor vinovaţi, dacă legea nu prevede altfel.
Art. 44. Este interzisă ţinerea sacilor de gunoi pe domeniul public cu exceptia zilei in care
este stabilita colectarea acestuia.
Art. 45. Este interzisa schimbarea destinatiei ( balcoane,mansardari etc.)unei locuinte fara
autorizatiile necesare
Art. 46.Este interzisă schimbarea destinaţiei unor locuinţe, fără aprobarea prealabilă a
Primăriei comunei Zagar
Art. 47. Este interzisa distrugerea oricarui bun care apartine domeniului public al comunei
Zagar.
Nerespectarea normelor stabilite la CAP.IV art.42 – 47 din prezenta hotarâre constituie
contraventie ,iar persoanle fizice si juridice care le-au savârsit se sanctioneza cu amenda incepând
de la 150 – 300 lei.
CAP. V. ACTIVITATEA AGEN ILOR ECONOMICI
Art. 48 Persoanele care transportă, încarcă, descarcă sau preiau mărfuri, ambalaje, ori
desfăşoară alte lucrări legate de activitatea comercială au obligaţia de a curăţa imediat zona după
încheierea operaţiunilor respective.
Art. 49 Este interzis comertul ambulant pe domeniul public al comunei fara acceptul
Primariei si al politiei.
Art. 50 Este interzisă depozitarea fără aprobare a unor mărfuri, produse, ambalaje sau
alte materiale în parcuri, zone verzi, pe străzi, trotuare sau în alte zone publice şi sub porţile de
acces în imobilele publice.
Art. 51 Vânzarea sau cumpărarea ciupercilor este permisă numai în pieţele
agroalimentare şi în unităţile comerciale.
Art. 52 Vânzarea produselor prin tonete , tarabe şi comerţ ambulant este admisă numai
cu autorizaţie, în locurile şi cu mijloacele de expunere stabilite de organele Primăriei Zagar ,agenţii
comerciali fiind obligaţi să menţină în permanenţă curăţenia zonei în care îşi desfăşoară
activitatea.
Art. 53 .Agentii comerciali sunt obligati sa afiseze la loc vizibil orarul de functionare.
Art. 54 Agenţii comerciali sunt obligaţi să afişeze firmele şi reclamele numai după
obţinerea prealabilă a autorizaţiei, în locurile şi condiţiile grafice aprobate.
Art. 55 Folosirea mijloacelor de publicitate prin afişaj se face numai după achitarea taxei
de afişaj şi numai în locurile aprobate, fiind interzisă afişarea pe stâlpii de iluminat, clădiri, etc.
Art. 56 Este interzisă vânzarea produselor agroalimentare a persoanelor care nu poseda
certificat de producator.
Art. 57 Agenţii comerciali sunt obligaţi să încheie contracte de transport a gunoiului
menajer şi a reziduurilor materiale rezultate din activitatea ce o desfăşoară.
Nerespectarea normelor stabilite la CAP.V art.48– 57 din prezenta hotarâre constituie
contraventie ,iar persoanle fizice si juridice care le-au savârsit se sanctioneza cu amenda incepând
de la 300 – 1000lei.

CAP. VI. CONSTATAREA ŞI SANC IONAREA CONTRAVEN IILOR
C ILE DE ATAC
Art. 58 Produsele şi obiectele care fac obiectul contravenţiei sau în unele cazuri au fost
folosite la săvârşirea contravenţiei sunt supuse confiscării.
Art.59. În lipsa unor tarife partea vătămată îşi poate valorifica pretenţiile potrivit legii civile.
Art.60. Tarifele pentru despăgubiri vor fi indexate ori de câte ori este necesar.
Art. 61 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face
de primarul comunei, de împuterniciţii acestuia, de ofiţerii şi subofiţerii de poliţie, de jandarmi şi
gardieni publici.
Art. 62 Agenţii constatatori au drept de sancţionare prin procesul verbal de constatare a
contravenţiei, aplică şi sancţiunea. iar dacă este cazul, stabilesc despăgubirea pe baza tarifelor
aprobate şi ia măsurile legale de confiscare a bunurilor sau produselor care fac obiectul
contravenţiei, făcând menţiunile corespunzătoare în procesul verbal întocmit.
Art. 63 În cazul în care contravenientul achită în 48 de ore jumătate din minimul amenzii, iar
prin contravenţie nu s-a constatat pagubă şi nu există lucruri supuse confiscării, orice urmărire
încetează.
Art. 64 Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere în
termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.
Plângerea se depune împreună cu procesul verbal la organul din care face parte agentul
constatator, care o înaintează instanţei competente.
CAP.VII. DISPOZI II FINALE

afişare.

Art. 65 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la aducerea ei la cunoştinţa publică prin

Art. 66 Cuantumului amenzilor se modifica anual aplicându-se rata inflaţiei, comunicată de
Direcţia de Statistică .
Art. 67 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează executivul.
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RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
Proiect de hotarâre privind modificarea anexei la HCL nr.8 / 2001privind
insusirea inventarului domeniului public al comunei Zagar
cu modificari si completari ulterioare.

Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarâre cu privire la
modificarea anexei la HCL nr.8 / 2001privind insusirea inventarului domeniului public al comunei
Zagar cu modificari si completari ulterioare.
Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia publica locala
republicata cu privire la proiectul susenuntat compartimentul de resort este deacord cu
propunerea facuta de catre primarul comunei.

SECRETAR
Maria Cosmina ONET

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE
Proiect de hotarâre privind modificarea anexei la HCL nr.8 / 2001privind
insusirea inventarului domeniului public al comunei Zagar
cu modificari si completari ulterioare.

Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarâre cu privire la
modificarea anexei la HCL nr.8 / 2001privind insusirea inventarului domeniului public al comunei
Zagar cu modificari si completari ulterioare.
Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia publica locala
republicata cu privire la proiectul susenuntat compartimentul de resort este deacord cu
propunerea facuta de catre primarul comunei.
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Zagar

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind buna gospod rire, între inere şi cur enie
a Comunei Zagar

Reglementarea adaptata specificului local a faptelor care constituie contraventii la buna
gospodarire a unei localitati reprezinta un drept si mai ales o obligatie a autoritatii publice locale si
a locuitorilor ei.
In afara contraventilor la buna gospodarire a localitatilor stabilite stabilite prin legi ,hotarâri
ale guvernului ,ordonante,ordonante de urgenta ,pot fi stabilite contraventii si prin hotarâri ale
consiliilor locale daca pentru acele fapte nu s-ai aprobat deja reglementari prin acte normative de
forta juridica superioara ,ca cele invocate mai sus.
In privinta amenzilor cu care se poate sanctiona contraventia stabilita prin hotarâre a
consiliului local ,Ordonanta Guvernului nr.2 / 2001 aprobata cu modificari prin Legea nr.335 / 2002
,cu modificarile si completarile ,stabileste ca limita maxima suma de 2.500 lei .
Constatând ca modificarile propuse in proiect respecta cadrul legal general in care pot fi
incadrate obligatiile si raspunderile autoritatilor publice in care consiliul local poate stabili
contraventii la buna gospodarire a localitatii cum este precizat in O.G.nr.21 / 2002 privind
gospodarirea localitatilor urbane si rurale ,aprobata prin Legea 51% / 2002 cu modificarile si
completarile ulterioare.
Considerand legal si oportun proiectul de hotarâre initiat de primarul comunei propun
Consiliului Local adoptarea hotarârii.
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