I. Legislația în vigoare referitoare la constatarea si sancționarea
contravențiilor conform Legii 24/2007 - republicata
Act de bază:
Legea nr. 24/2007 - privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din
intravilanul localităților - ART. 5
Pentru protecția și conservarea spațiilor verzi, persoanele fizice și persoanele juridice
au următoarele obligații:
a) să nu arunce niciun fel de deșeuri pe teritoriul spațiilor verzi;
b) să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spațiile verzi;
c) să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor și arbuștilor, deteriorări
ale aranjamentelor florale și ale gazonului, distrugeri ale mușuroaielor naturale,
cuiburilor de păsări și adăposturilor de animale, ale construcțiilor și instalațiilor utilitare
și ornamentale existente pe spațiile verzi;
d) să nu ocupe cu construcții provizorii spațiile verzi;
e) să nu ocupe cu construcții permanente spațiile verzi;
f) să asigure integritatea, refacerea și îngrijirea spațiilor verzi aflate în proprietatea lor;
g) să coopereze cu autoritățile teritoriale și centrale pentru protecția mediului, cu
autoritățile centrale pentru amenajarea teritoriului și cu autoritățile administrației publice
locale la toate lucrările preconizate în spațiile verzi și să facă propuneri pentru
îmbunătățirea amenajării acestora;
h) să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi.
II. Drepturile și obligațiile instituțiilor publice în desfășurarea
activităților de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor
contravenționale
Conform Legii nr.24/2007 republicata - art. 23 Contravenții și sancțiuni
Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contravenție și se sancționează cu
amendă contravențională după cum urmează:
a) de la 100 lei la 200 lei pentru persoanele fizice și de la 1.000 lei la 10.000 lei
pentru persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 5 lit. a), f) și g), ale art. 9
alin. (2) și ale art. 21 lit. a), f), g), h), i), k) și l);
b) de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice și de la 1.000 lei la 5.000 lei
pentru persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 5 lit. b) și c) și ale art. 21
lit. b), c), d), e), j), m) și n);
c) de la 5.000 lei la 30.000 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1);
d) de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele fizice și de la 40.000 lei la
70.000 lei pentru persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 12 alin. (5) și
(6);
e) de la 100.000 lei la 200.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin.
(1) și ale art. 16 alin. (1);

f) de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare metru pătrat ocupat de construcții
provizorii, prin nerespectarea prevederilor art. 5 lit. d);
g) de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare metru pătrat de spațiu verde afectat,
prin încălcarea prevederilor art. 5 lit. e) și h), art. 10 alin. (3) și ale art. 18 alin. (3), (4) și
(5);
h) de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare metru pătrat de spațiu verde
afectat, pentru nedispunerea de către autoritatea publică competentă a măsurii demolării
prevăzute la art. 9 alin. (1).
(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac
de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu, de persoanele
împuternicite în acest scop de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și de
către primari sau împuterniciți ai acestora.
*) Conform anexei nr. 1 pct. 68 din Hotărârea Guvernului nr. 33/2018, pentru
constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 23 lit. a) - h) din Legea nr.
24/2007 se aplică dispozițiile Legii prevenirii nr. 270/2017.

ANEXĂ
la Procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii încheiat
astăzi,
ziua ............ luna ............ anul ............
PARTEA I
ziua ............ luna ............ anul ............
Plan de remediere

Nr.
crt.
1.

Fapta săvârșită

Măsuri de remediere

2.
...

Alte mențiuni
..........................................................................
.........................................................................
Agent constatator/
Contravenient,
Persoană competentă,
..............
....................
(numele, prenumele, semnătura)
Ștampila
(numele, prenumele, semnătura) Martor,
..............
(numele, prenumele, semnătura)

Termen de remediere

PARTEA a II-a
ziua ............ luna ............ anul ............
Modul de îndeplinire a măsurilor de remediere

Nr.
crt.
1.

Fapta săvârșită

Măsuri de remediere

2.
...

Alte mențiuni
..........................................................................
..........................................................................
Agent constatator/
Contravenient,
Persoană competentă,
..............
....................
(numele, prenumele, semnătura)
Ștampila
(numele, prenumele, semnătura) Martor,
..............
(numele, prenumele, semnătura)

Mod de îndeplinire

