Anexa la HCL nr.
REGULAMENT PRIVIND STABILIREA UNOR MÃSURI
PENTRU GOSPODÃRIREA MUNICIPIULUI ALBA IULIA PRECUM SI CONSTATAREA
SI SANCTIONAREA FAPTELOR CE CONSTITUIE CONTRAVENTII
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Prezentul regulament stabileste faptele ce constituie contraventii si cadrul juridic unitar
pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor la gospodãrirea Municipiului Alba Iulia, cu luarea
în considerare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului, cu
modificările și completările ulterioare, art. 30 alin. 7 din Legea nr.101/2006 a serviciului de
salubrizare a localitatilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 15 alin. 4, art.
36 din Ordinul ministrului sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate
publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței
Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, Legii nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului
nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu
modificările și completările ulterioare, Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.196/2018 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor,
privind modificările și completările ulterioare, Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, Legii
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și
completările ulterioare;
Autoritățile administrației publice locale răspund, potrivit legii, de îndrumarea si
coordonarea întregii activitãti de gospodãrire si înfrumusetare a localității, de pãstrarea ordinii si
respectarea normelor de igienã.
Participarea autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, a operatorilor
economici și a altor persoane fizice și juridice la asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe
teritoriul localității, buna gospodărire a acesteia, constituie o obligatie fundamentalã pentru
îndeplinirea cerintelor de viatã civilizatã a întregii populatii.
In exercitarea atributiilor ce-i revin, consiliul local aplicã principiile descentralizãrii,
autonomiei locale, legalitãtii si consultãrii cetãtenilor în solutionarea problemelor locale de interes
deosebit.
Autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii:
– măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub supravegherea
organelor de specialitate ale statului;
– măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului;
– prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin
depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;
– realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a
deşeurilor şi gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare
localitate;
– respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi
urbanism aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;
– curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheţii
de pe străzi şi trotuare, colectarea şi depozitarea deșeurilor menajere şi stradale,
sortarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile;

–

repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podeţelor,
curăţarea şi amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea
unor drumuri comunale noi;
– finalizarea construcţiilor începute;
– întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică
a acestora;
– organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor;
– curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea
terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor;
– repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei;
– canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;
– buna organizare şi funcţionare a transportului în comun, păstrarea curăţeniei şi
aspectului corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinii şi disciplinei;
– respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în pieţele agroalimentare, în târguri şi
oboare;
– amenajarea, potrivit planului urbanistic general, şi întreţinerea spaţiilor verzi, a
parcurilor, grădinilor publice, a terenurilor de sport şi de joacă pentru copii, a
celorlalte locuri publice de agrement;
–
păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe,
teatre, săli de sport, stadioane şi în celelalte unităţi de cultură şi sport aflate în
proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea consiliului local;
– păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a monumentelor
de pe teritoriul comunei sau oraşului.
Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia stabilește contravențiile și sancțiunile aplicabile
în toate domeniile de activitate pentru care îi sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în
domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului.
Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia stabileste si sanctioneazã contraventii în
urmãtoarele domenii:
- salubritate;
- activitatea din piete, curãtenia si igienizarea acestora;
- întretinerea parcurilor si spatiilor verzi, a spatiilor si locurilor de joacã pentru copii;
- amenajarea si curãtenia spatiilor din jurul blocurilor de locuinte, precum si a terenurilor
virane;
- bazelor si obiectivelor sportive aflate în administrarea lor;
– întretinerea strãzilor si trotuarelor, a scolilor si altor institutii de educatie si culturã,
întretinerea clãdirilor, împrejmuirilor si a altor constructii;
– depozitarea si colectarea deșeurilor si a resturilor menajere;
Sanctiunile contraventionale ce se pot aplica sunt:
1. Sanctiuni principale:
▪ avertismentul si amenda;
2. Sanctiunile complementare:
▪ confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii;
▪ suspendarea sau anularea, dupã caz, a avizului, acordului sau a
autorizatiei de exercitare a unei activitãti emisã de autoritatea publică
locală;
▪ închiderea unitãtii;
▪ blocarea contului bancar;
▪ suspendarea activitãtii agentului economic;
▪ retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru
activitãti de comert;
▪ desfiintarea lucrãrilor si aducerea terenului în starea initialã;
Sanctiunile se stabilesc proportional cu gradul de pericol social al faptei sãvârsite.

Primarul, prin persoanele împuternicite în acest sens, poate aproba executarea de către
autoritatea administraţiei publice locale a acţiunilor de curăţare şi igienizare, ulterior unei notificări
de 30 de zile, a persoanelor responsabile. Lucrările se efectuează în numele şi pe cheltuiala
proprietarilor notificaţi, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul local, cu
condiţia constituirii dreptului de creanţă şi a recuperării cheltuielilor de la proprietarii notificaţi în
condiţiile legii.
În toate cazurile în care proprietarul notificat nu permite accesul în imobilul supus lucrărilor
de intervenţie în vederea executării acestora de către autoritatea administraţiei publice locale,
primarul solicită autorizarea instanţei judecătoreşti, prin ordonanţă preşedinţială, dată cu citarea
părţilor pentru nerespectarea de către instituțiile publice, persoanele fizice și juridice a următoarelor
obligații:
– să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi
pe căile de acces;
– să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv
prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare, potrivit normelor stabilite de
consiliile locale;
– să depoziteze corespunzător deșeurile menajere, industriale, agricole, precum şi
materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile
administraţiei publice locale;
– să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în
proprietate şi de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de
consiliile locale;
– să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale pentru asigurarea igienei
publice şi curăţeniei în localităţi;
– să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii;
CAPITOLUL II
DEFINIȚII
a) activităţi edilitar-gospodăreşti - reprezintă ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes local,
desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţii administrației publice locale, prin care se
asigură, într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizarea infrastructurii,
dezvoltarea durabilă a acesteia și a infrastructurii edilitar-urbane, precum și condiții normale de
muncă, de viață și de locuit pentru locuitorii comunității locale;
b) activităţi de picnic - activități de recreere de afluență publică, desfășurate în zone de afluență
publică consecrate pe domeniul public ori privat al municipiului, de una ori mai multe persoane și
care presupune consumul de băuturi și/sau alimente, precum și, după caz, aprinderea ori nu a
focului;
c) administratorul spaţiilor de joacă - Municipiul Alba Iulia;
d) animale de companie - animale domestice pe care omul le întreține și le îngrijește în preajma
căminului pentru a comunica și a primi emoții pozitive de la acestea;
e) animale și păsări – păsări și animale domestice care trăiesc pe lângă casa omului (altele decât
animalele de companie), fiind folosite în anumite scopuri;
f) beneficiarii spațiilor de joacă – copii cu vârsta cuprinsă între 1 – 14 ani cu sau fără însoțitori;
g) domeniul privat al unității administrativ-teritoriale - reprezintă totalitatea bunurilor mobile
și imobile intrate în proprietatea unității administrativ-teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege
și care nu fac parte din domeniul public al acestuia;
h) domeniul public al unității administrativ-teritoriale - reprezintă totalitatea bunurilor mobile
și imobile aflate în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau
prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local și care nu au fost declarate prin lege bunuri de
uz sau de interes public național;
i) echipament pentru agrement – orice utilaj, instalație sau dispozitiv acționat prin forța ori

greutatea omului, electric, pneumatic, hidraulic, mecanic, ce funcționează pe un amplasament
temporar ori definitiv și care este destinat agrementului, jocului sau destinderii consumatorilor;
j) echipament pentru spații de joacă – echipament pentru agrement, acționat exclusiv prin
greutatea sau forța fizica a omului, destinat pentru a fi utilizat în special de copii, pe un spațiu de
joacă, temporar ori permanent;
k) mobilier urban - elementele funcţionale şi/sau decorative amplasate în spaţiile publice care,
prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localităţii. Fac parte din
categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, cabine telefonice,
ceasuri publice, cişmele de apă, fântani publice, staţii de autobuz, panouri de afişaj, coșuri de gunoi,
mese de sah, etc.;
l) monument – opera de sculptură sau de arhitectură destinată să perpetueze amintirea unui
eveniment sau a unei personalități remarcabile; construcție arhitectonică de proporții mari sau de o
deosebită valoare;
m) operatorul serviciului - societate specializată prin intermediul căreia autoritatea administrației
publice locale, în baza hotărârilor adoptate de Consiliul Local, desfășoară, după caz, diferite
activități;
n) proprietarul spaţiilor de joacă – Primăria Municipiului Alba Iulia;
o) spațiu de joacă – perimetru delimitat și amenajat pentru jocul copiilor, în care este instalat cel
puțin un echipament pentru spațiile de joacă;
p) spațiu verde - zonă verde din cadrul municipiului ce conține acele suprafețe cu vegetație
lemnoasă, arborescentă, floricolă sau erbacee de proveniență naturală, seminaturală sau realizată în
urma unor investiții;
q) talie câine – în mod conventional, câinii sunt clasificați după talie (înălțimea de la sol până la
greabăn) în următoarele categorii: - talie mare – peste 65 cm; - talie medie – 50-65 cm; - talie mica
– 35-50 cm; - talie pitică – sub 35 cm.
CAPITOLUL III
PROCEDURA DE CONSTATARE A CONTRAVENȚIILOR
Pentru una si aceeasi contraventie se aplicã o sanctiune contraventionalã principalã si una
sau mai multe sanctiuni complementare.
Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice și juridice de către administrația
publică locală se fac venit integral la bugetul local.
In cazul în care contravenientul nu respectã obligatia de a înlatura situatia creatã prin
sãvârsirea contraventiei, organul constatator poate aplica, în mod repetat, dupã fiecare somatie la
care contravenientul nu se conformeazã, o nouã amendã pentru contraventia sãvârsitã.
La persoanele juridice si la instituțiile publice sanctiunea se aplicã, dupã caz, conducãtorului
acesteia, administratorului, persoanei care a avut sarcina de a urmãri îndeplinirea obligatiilor
respective.
Agentul constatator stabileste amenda în procesul-verbal de constatare a contraventiei. În
afara sanctiunilor prevãzute, agentul constatator va stabili în cuprinsul aceluiasi proces-verbal, în
măsura în care se poate cuantifica, valoarea pagubei produse prin contraventie, in conditiile legii.
In situatia in care nu se poate cuantifica prejudiciul, se va mentiona in procesul verbal de
constatare a conntraventiei modalitatea de recuperare a prejudiciului produs prin contraventie,
urmand ca serviciul de specialitate din cadrul autoritatii publice locale sa cuantifice si se recupereze
prejudiciul de la contravenient. Dupã caz, agentii constatatori vor fotografia sau filma faptele care
constituie contraventie sau vor afișa o înștiințare/somație.
Comunicarea procesului-verbal de contravenție se face de către organul care a aplicat
sancţiunea, în termen de cel mult două luni de la data aplicării acesteia și reprezintă titlu de creanţă
şi înştiinţare de plată.
Dacă agentul constatator aplică şi sancţiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea
procesului-verbal, copia de pe acesta se înmânează contravenientului, făcându-se menţiune în acest

sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.
Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau
comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul
constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate
face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia care se depune la
Judecătoria Alba Iulia, această instanță având competența exclusivă asupra controlului aplicării şi
executării sancţiunilor contravenţionale principale şi complementare.
Fiecare entitate implicatã în aplicarea prezentului regulament, are obligatia sã asigure
urmãrirea punerii în executare a proceselor-verbale de contraventie, în sensul transmiterii acestora,
în regim de urgentã, cãtre Direcția Venituri, dupã expirarea termenului legal de formulare a
plângerii de cãtre contravenient.
În cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de zile
de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, Direcția Venituri va
sesiza Judecătoria Alba Iulia în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului
la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost
achitată.
Prezenta procedură se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind
regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV
CONTRAVENȚII ȘI SANȚIUNI
A) ACTIVITÃTI EDILITAR GOSPODÃRESTI ȘI ADMINISTRAREA FONDULUI
LOCATIV
FAPTA CONTRAVENȚIONALĂ

AMENDA (RON)
Nr.
Pers. Fizice
Pers.
crt.
Juridice
1. Neîntreţinerea în stare corespunzătoare a imobilelor pe care le 500-1.000
1.000-2.500
deţin cu orice titlu și a anexelor acestora, prin efectuarea de lucrări
de reparaţii, zugrăvire a părţilor exterioare a clădirilor precum și a
instalațiilor acestora de către proprietari sau de către asociațiile de
proprietari, după caz;
2.

Necurățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la 500-1.000
frontul străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora de către
proprietari sau de către asociațiile de proprietari, după caz;

1.000-2.500

3.

Neasigurarea reparării, spălării geamurilor și a vitrinelor, 500-1.000
înlocuirii celor sparte, întreținerii firmelor
și a fațadelor
imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curățarea
și zugrăvirea periodică a acestora de către proprietari sau de către
asociațiile de proprietari, după caz;

1.000-2.500

4.

Neîntreţinerea curăţeniei şi igienei, prin activități de curățare, 500-1.000
dezinsecție și deratizare în clădiri, locuinţe, anexe gospodăreşti, în
jurul blocurilor, a spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea și orice
alte incinte deținute sub orice formă precum și în zona aferentă
proprietății de către proprietari sau de către asociațiile de
proprietari, după caz;

1.000-2.500

5.

Neîntreţinerea curăţeniei şi igienei pe terenurile și locurile de 500-1.000
depozitare precum și pe căile de acces de către proprietari sau de
către asociațiile de proprietari, după caz;

1.000-2.500

6.

Neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, ţiglelor, olanelor şi a 500-1.000
geamurilor sparte precum şi a firmelor uzate sau deteriorate de
către proprietari sau de către asociațiile de proprietari, după caz.
Neafişarea numărului de imobil;
100-500

1.000-2.500

8.

Neefectuarea sau neîntreţinerea curăţeniei şi igienei în chioşcuri, 500-1.000
tonete, magazine şi/ sau în spaţiile din jurul acestora;

1.000-2.500

9.

Neefectuarea și neîntreținerea igienei în spaţiile deţinute, altele 500-1.000
decât cele cu destinaţia locuinţe sau sedii
de către
proprietari/deținători;

1.000-2.500

10.

Deteriorarea sau murdărirea în orice fel a clădirilor publice şi/sau 500-1.000
a monumentelor amplasate în locuri publice;

1.000-2.500

11.

Neluarea de măsuri pentru curăţirea clădirilor sau monumentelor 500-1.000
de către deţinătorii legali;

1.000-2.500

12.

Scuturarea covoarelor, lenjeriei sau a altor obiecte pe ferestre şi
balcoane;

13.

Neînprejmuirea şi/sau nesalubrizarea terenurilor deţinute de 500-1.000
persoane fizice sau juridice;

14.

Necosirea ierbii, a gazonului din spaţiile verzi aferente sau
limitrofe imobilului, curţii, grădinii etc(imobil-teren sau clădire)
de către proprietari sau de către asociațiile de proprietari, după
caz;

100-500

500-1.000

15.

Necurăţarea zăpezii şi a gheţii imediat după depunere, sau cel
târziu până la ora 9.oo, de pe trotuare, din dreptul imobilelor pe
care le au în proprietate şi de pe locurile de parcare pe care le
folosesc de către proprietari/deținători sau de către asociațiile de
proprietari, după caz;

100-700

500-1.000

16.

Neindepartarea țurțurilor de gheața formati la nivelul acoperisului
in maximum 24 de ore dupa incetarea ninsorii;

100-700

500-1.000

7.

100-300

200- 500

200-400
1.000-2.500

17.

Depozitarea zăpezii pe gurile de scurgere a apei pluviale în
canalizare, pe rampele de acces amenajate pentru accesul
autovehiculelor sau a persoanelor cu dizabilitaţi locomotorii;

18.

Refuzul organelor asociației de proprietari sau a administratorului 500-1.000
de a prezenta, comunica, transmite, de a pune la dispoziție
informațiile, datele sau documentele necesare efectuării
controalelor și verificărilor sau a oricăror alte solicitări ale
inspectorilor compartimentului specializat ori neprezentarea la
convocarea organelor de control;

B)

100- 300

200-700

500-1.000

SALUBRIZAREA MUNICIPIULUI

1. Nesalubrizarea în aceeaşi zi a domeniului public sau a zonei unde 500- 1.000
se execută lucrări de construcţii, reparaţii sau intervenţii la reţelele
tehnico edilitare, indiferent dacă lucrarea este terminată sau
continuă în zilele următoare, până la finalizare;

1.000-2.500

2. Neefectuarea sau neîntreţinerea curăţeniei la punctele de colectare
a deşeurilor menajere precum şi a recipienţilor de colectare;

1.000-2.500

-

3. Împrăştierea gunoiului aflat în recipienţii amplasaţi în punctele 500- 1.000
colectare a deșeurilor menajere;
4. Blocarea accesului la containere şi pubele sau zonele de 500-1.000
depozitare a deșeurilor;
5. Deteriorarea prin lovire sau incendiere a containerelor, pubelelor, 500-1.000
coşurilor de gunoi stradale, dacă nu îndeplinește elementele
constitutive ale infracțiunii;
6. Nedotarea utilizatorilor cu containere şi pubele, conform
contractelor încheiate şi a legislatiei privind colectarea selectivă a
deşeurilor;
7. Neprestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii care au
încheiat contract de prestare a acestui serviciu, sau prestarea cu
deficienţe a acestuia (neridicarea întregii cantităţi de deşeuri
contractate, a tuturor deşeurilor depozitate în zonele de amplasare
a containerelor nerespectarea programului sau graficelor de
colectare, alte asemenea );

500- 1.000
1.000-2.500
-

-

1.000-2.500

-

1.000-2.500

8. Manipularea necorespunzătoare a containerelor, pubelelor sau a 500-1.000
coşurilor de gunoi stradale de către personalului operatorului;
9. Mutarea recipienţilor de colectare a rezidurilor menajere din 500-1.000
locurile stabilite-aprobate;
10. Neefectuarea curăţeniei străzilor, parcurilor şi a altor zone publice
de către operator, conform graficelor stabilite de Primăria
Municipiului Alba Iulia;
11. Nerespectarea contractelor de prestare a serviciilor publice
conform obligaţiilor asumate de concedent dar şi de beneficiar şi
operator;

1.000-2.500
1.000-2.500
1.000-2.500
1.000-2.500

12. Neefectuarea dezinfectării periodice a recipienţilor de colectare a
deşeurilor menajere de către operator;

-

1.000-2.500

13. Neluarea măsurilor de spălare şi dezinfecţie a autocontainerelor a
mijloacelor de transport gunoi săptămânal atât vara cât şi iarna;

-

1.000-2.500

14. Neasigurarea curăţării şi transportului zăpezii de pe căile de acces
stradal şi pietonal. Neasigurarea depoleierii sau înlăturării zăpezii
depuse pe strazi conform graficelor stabilite de comun acord cu
Primaria Municipiului Alba Iulia;

-

1.000-2.500

15. Efectuarea operaţiunilor de curăţire a căilor publice, sau
înlăturarea zăpezii cu mijloace sau echipamente neadecvate sau
defecte;

-

1.000-2.500

16. Neluarea măsurilor de acoperire şi etanşeizare a autovehiculelor
de transport a deșeurilor menajere şi stradale pentru a evita
pierderea şi împrăştierea acestora pe căile publice;

-

1.000 -2.500

Folosirea necorespunzătoare a recipienților de colectare selectivă a 500 – 1.000
deșeurilor;

1000 - 2500

Neîncheierea de către persoanele fizice a contractului de 500 – 1.000
salubrizare cu operatorul serviciului public de salubrizare;

-

Neîncheierea de către persoanele juridice a contractului de
salubrizare cu operatorul serviciului public de salubrizare pentru
fiecare punct de lucru;

-

1.000 - 2500

Existenta contractului de salubrizare fara dotarea fiecarei locatii 500 – 1.000 1.000 - 2500
unde exista activitate cu recipienti pentru colectarea deseurilor;
Neselectarea deşeurilor reciclabile;

500 – 1.000 1.000 - 2500

Depozitarea necorespunzatoare a deseurilor industriale, agricole,
materiale refolosibile si deseurilor menajere in alte locuri decat
cele special amenajate;

500 – 1.000 1.000 - 2500

Neefectuarea sau neîntreţinerea curăţeniei la punctele de colectare 500 - 1000
a deşeurilor menajere precum şi a recipienţilor de colectare;

1000 - 2500

C) RESPECTAREA NORMELOR DE CONVIEŢUIRE SOCIALĂ
1 Creşterea si detinerea animalelor şi a păsărilor pe domeniul public,
în clădiri cu mai multe apartamente sau în adăposturi improvizate
în jurul blocurilor de locuit precum şi în gospodăriile aflate în
vecinătatea blocurilor cu locuinţe comune;

300-500

-

2. Creşterea animalelor şi păsărilor în zonele centrale ( A şi B) a
Municipiului, cu excepţia animalelor de companie;

300-500

-

3. Neevacuarea ritmică a deșeurilor animaliere colectate în fosa 500-1.000
septică creând astfel disconfort vecinilor;

-

4. Amplasarea fosei septice la distanţă mai mica de 10 m faţă de cea 500-1.000
mai apropiată locuinţă conform reglementărilor igienico-sanitare
în vigoare;

1.000-2.500

5. Accesul liber pe domeniul public a animalelor de orice fel;

300-500

1.000-2.500

6. Amplasarea de grajduri, platforme pentru depozitarea gunoiului în
curţi sau grădini la o distanţă mai mică de 30 m de locuinţele
limitrofe;

300-500

-

7. Amplasarea bătătoarelor de covoare şi a recipienţilor pentru
colectarea deşeurilor menajere la mai puţin de 10 m de ferestrele
imobilelor;

300-500

-

Creşterea şi deţinerea animalelor de companie fără carnet de
sănătate care să evidenţieze vaccinările şi deparazitările la zi,
avizat de medicul veterinar curant;

300-500

-

Nerespectarea
distanţei
de
minim
10
m.
a
amplasamentului/punctului de legare/țarcului câinelui fata de
geamurile imobilelor invecinate cât si geamurile apartamentelor
din curțile de folosința comună;

300-500

-

8. Neasigurarea de către deţinătorii de animale de companie a
curăţeniei şi igienei pe spaţiile comune din imobilele de locuit;

100-300

-

9. Necurăţirea de către proprietari a excrementelor lăsate în toate 500-1.000
locurile publice unde circulaţia animalelor este permisă sau nu;

-

10 Deţinerea și creșterea animalelor și păsărilor, inclusiv cele de
companie în apartamente fără acordul scris al locatarilor din cadrul
imobilului, adoptat cu majoritatea voturilor proprietarilor, în baza
acordului locatarilor din apartamentele limitrofe (apartamentul
superior, inferior şi a celor învecinate de pe acelaşi etaj al
apartamentului de deţinere al animalului de companie);

300-500

-

Deținerea in proprietate, curti individuale a câinilor, fara
respectarea normelor de igiena si sanatate publica, care vor fi
supraveghiați ziua și noaptea,
11. Deţinerea la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor comerciale
şi ale instituţiilor a câinilor de pază fără respectarea normelor de
igiena si sanatate publica, si fară a avea carnet de sănătate în care
să fie certificate vaccinările şi deparazitările la zi și fără a fi
identificate şi sterilizate precum și fără asigurarea unor
ţarcuri/împrejmuiri pentru închiderea câinilor ziua şi noaptea;

300-500

-

-

1.000-2.500

12. Neafişarea de către proprietari, deţinători de câini, la loc vizibil, la
intrarea într-un imobil sau la uşa de acces în proprietate, a unei
plăcuţe de avertizare cu inscripţionarea „Atenţie câine”;

100-300

1.000-2.500

13 Neindividualizarea animalului de companie de catre detinatorul
acestuia, prin microcipare;

300-500

-

14 Nesterilizarea de către deţinători/proprietari, a câinilor şi pisicilor
cu stăpâni, fără valoare chinologică/felină (fără rasă determinată
sau metisaţi) din gospodăriile individuale, societățile comerciale și
instituţiile de pe raza municipiului Alba Iulia;

300-500

500-1.000

15. Transhumanţa sau deplasarea realizată pe alte trasee decât cele
stabilite;
16 Producerea de disconfort prin depozitarea deșeurilor de orice fel în
apartamentele și părțile comune din blocurile de locuințe,
respectiv clădirile folosite de mai multe persoane (proprietari sau
chiriași) precum și în curțile sau grădinile colective;
17 Pășunatul în parcuri si pe zonele verzi ale municipiului;
18 Pășunatul pe proprietatea privata, situata în proximitatea străzilor
și a locuințelor;

500-1.000

1.000-2.500

500 - 1000

1000 - 2000

500 - 1000
500 - 1000

1000 - 2500
1000 - 2500

1. Abandonarea pe domeniul public a aparatelor de orice fel, a 500-1.000
utilajelor defecte, tonetelor sau chişcurilor, construcţiilor metalice;

1.000-2.500

2. Ocuparea domeniului public cu orice construcţii provizorii, 500-1.000
materiale, mărfuri sau obiecte fără aprobare şi fără achitarea
taxelor legale;

1.000-2.500

3. Montarea schelelor sau macaralelor de construcţii fără aprobare şi 500-1.000
fără plata taxelor legale;

1.000-2.500

4. Montarea de mobilier, chioşcuri, corturi sau tonete pentru parcuri 500-1.000
de distracţii, circuri sau alte manifestări fără aprobare şi plata
taxelor legale;

1.000-2.500

5. Nesalubrizarea şi întreţinerea spaţiilor de parcare de către 500-1.000
deţinatorii legali;

1.000-2.500

6. Expunerea pentru reclamă sau publicitate pe domeniul public a 500-1.000
unor autovehicule, utilaje sau aparatură fără aprobare şi plata
taxelor legale;

1.000-2.500

D). ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

7. Curăţirea sau spălarea vehiculelor, de pământ, de alte materiale sau
substanţe, pe domeniul public;

100-300

8. Murdărirea domeniului public prin efectuarea unor lucrări de 500-1.000
reparaţii la autovehicule şi /sau altele asemenea;

500-1.000
1.000-2.500

9. Amplasarea rulotelor şi containerelor de construcţii pe domeniul 500-1.000
public fără aprobare şi fără achitarea taxelor legale;

1.000-2.500

10. Societăţile comerciale care au în exploatare staţii de alimentare cu
carburanţi, amplasate pe domeniul public sau au acces la caile
publice, sunt obligate să întreţină şi să repare caile de acces,
pavajele şi spaţiile verzi aferente acestora;

-

1.000-2.500

500-1.000

1.000-2.500

12. Comercializarea ambulantă a oricăror produse, fără obţinerea 500-1.000
avizelor şi acordurilor legale;

1.000-2.500

13. Amplasarea în exteriorul spaţiilor comerciale, tonetelor şi a
chioşcurilor a rafturilor pentru expunerea mărfurilor fără aprobare
şi plata taxei de închiriere a domeniului public;
Expunerea mărfurilor în exteriorul spațiilor comerciale se va face
exclusiv cu amenajarea de rafturi.
14. Aruncarea deșeurilor de orice fel in parcuri, pe străzi sau pe 500-1.000
terenuri virane;

1.000-2.500

15 Aruncarea obiectelor de uz casnic in parcuri, pe strazi sau pe 500 - 1000
terenuri virane;

1000 - 2500

16 Aruncarea deșeurilor menajere provenite din gospodării in cosurile 1000 - 1500
de gunoi stradale sau in recipientii destinati colectarii selective;

1500 - 2500

17 Neefectuarea lucrarilor de intretinere a vegetatiei (arbori, arbusti,
etc) aflata in limita proprietatii, care optureaza caile pietonale,
caile rutiere sau semnele de circulatie;

100 - 500

500 - 1000

18. Aruncarea deșeurilor rezultate în urma activităţilor specifice în alt 500-1.000
loc decât containerul pentru care există contract de salubritate;

1.000-2.500

19. Aruncarea, scoaterea gunoaielor şi a apelor uzate din localuri, 500-1.000
magazine sau imobile pe străzi, precum şi împrăştierea gunoiului
măturat de pe trotuare în rigole sau pe carosabil;

1.000-2.500

17. Circulaţia cu biciclete, motociclete, alte vehicule sau autovehicule 500-1.000
în parcuri, trotuare sau strazi închise circulaţiei sau restricţionate în
orice fel, cu excepţia pistelor semnalizate sau traseelor autorizate
corespunzător;

1.000-2.500

20. Deteriorarea bazelor sportive şi a spaţiilor de joacă pentru copii 500-1.000
sau a mobilierului urban prin rupere, tăiere, călcare, lovire, etc.,
dacă nu îndeplinește elementele constitutive ale infracțiunii;

1.000-2.500

21. Înscrierea oricăror însemne pe bănci, obiecte sau oricare alt 500-1.000
mobilier urban, montate în locurile publice precum și montarea
acestora de către persoane neautorizate;

1.000-2.500

11. Împrejmuirea domeniul public fără autorizare;

1.000-2.500

22. Schimbarea destinaţiei zonelor verzi, bazelor sportive şi a spaţiilor 500-1.000
de joacă pentru copii, fără autorizaţie;

1.000-2.500

23 Accesul în parcuri a căinilor de companie fără lesă iar a câinilor 500-1.000
din categoria celor agresivi, fără lesă și botniță;

-

24 Neasigurarea de îndată a curățării părții carosabile a drumului 500-1.000
public pe care circulă animale în grup, în turmă sau animale izolate
de către conducătorii acestora;

1.000-2.500

25 Neluarea de către organizatori a măsurilor de efectuare și
întreținere a curățeniei, la locurile de desfășurare a activităților
500 - 1000
distractive, concertelor, adunărilor publice sau altor forme de
manifestări publice, atât în timpul desfășurării cât și imediat după
încheierea acestora.
26 Neluarea măsurilor de asigurare a curățeniei domeniului public
prin îndepărtarea substanțelor uleioase de către agenții economici
care desfășoară activități de tip fast-food, patiserie, plăcintărie și
alte activități similare.
27 Lipsa recipienților de colectare a deșeurilor la punctele de lucru 500 - 1000
ale agenților economici, persoane fizice sau juridice, care
desfășoară activități de comerț stradal sau de tip fast-food și /sau
similare, precum și nemenținerea curată a recipienților și a
spațiului din zona punctului de lucru.
28 Neluarea măsurilor de menținere în perfectă stare de curățenie a 500 - 1000
zonei din jurul punctelor de vânzare și a meselor folosite pentru
activități specifice în târguri și oboare, precum și în alte locații
autorizate temporar pentru desfășurarea activității de
comercializare a unor produse.
29 Nedeținerea de către administratorii târgurilor și oboarelor a
contractului valabil pentru evacuarea ritmică a deșeurilor specifice
acestora activități de comerț (deșeuri menajere, ambalaje, lăzi etc,)
respectiv neluarea măsurilor necesare întreținerii curățeniei în
incinta și în apropierea acestora.
30 Folosirea necorespunzătoare a sistemelor de încălzire și evacuare a500 - 1000
fumului în zonele de locuință, cu producerea de disconfort
vecinătăților.
31 Degradarea sau deteriorarea jardinierelor cu flori.
500 - 1000
32 Degradarea sau deteriorarea trotuarelor, aleilor, căilor de acces
500 - 1000
aparținând domeniului public sau privat al statului prin activități
de orice fel.
33 Degradarea sau deteriorarea zonelor verzi prin circulația sau
500 - 1000
staționarea animalelor.
34 Neîntreținerea autovehiculelor parcate pe domeniul public sau
500 - 1000
privat al statului, în stare corespunzătoare de curățenie.
35 Deversarea apelor din spălătorii auto sau rezultate din alte
activități industriale pe domeniul public.
E).

PUBLICITATEA

1000 - 2500

1000 - 1500

1000 - 2000

1000 - 2000

2000 - 2500

1000 - 2000

1000 - 2500

1000 - 2500
1500 - 2500

1. Amplasarea de anunțuri publicitare, postere sau orice alte afișe pe 500-1.000
cladiri, stâlpi, indicatoare sau în alte locuri publice decât pe
panourile special destinate acestora;

1.000-2.500

2. Montarea de panouri publicitare sau bannere fără avizele necesare 500-1.000
eliberate Primăria Municipiului Alba Iulia;

1.000-2.500

3. Neschimbarea materialelor de publicitate uzate sau deteriorate de 500-1.000
către deţinătorii legali ai acestora;

500-1.000

Folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniştea 500-1.000
publică, a vehiculelor publicitare care nu au obţinut aviz pentru
publicitate temporară sau a mijloacelor de publicitate luminoasă
care pot perturba traficul auto şi pietonal;

1.000-2.500

5. Instalarea panourilor cu denumirea firmei fără autorizaţia eliberată 500-1.000
de Primăria Municipiului Alba Iulia;

1.000-2.500

6. Desfăşurarea activităţii de către agenţii economici fără montarea
firmelor de identificare;

-

1.000-2.5

F). CONSERVAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
1. Deteriorarea spaţiilor verzi şi a materialului dendrologic şi 1.000-2.500
dendrofloricol existent prin rupere, tăiere, călcare, sau prin alte
mijloace;

1.000-2.500

2. Efectuarea tăierilor de corecţii, defrişări, scoaterea din rădăcini 1.000-2.500
a arborilor, arbuştilor, puieţilor sau lăstarilor fără aprobare;

1.000-2.500

3. Efectuarea plantărilor de arbori sau arbuşti pentru amenajarea
sau refacerea zonelor pe alte amplasamente decât cele stabilite,
fără avizul Serviciului public Administrarea activitatilor
domeniului public;

500 - 1000

100 - 500

4. Nemenţinerea în stare corespunzătoare a locurilor de agrement, 1.000-2.500
de către deţinătorii legali;

1.000-2.500

5. Însuşirea arborilor doborâţi de fenomene naturale sau a
arborilor care au fost tăiaţi, scoşi din rădăcini în cadrul unor
lucrări specifice, fără aprobarea serviciilor de specialitate din
Primăria Alba Iulia;

500-1.000

1.000-2.500

6. Efectuarea de puţuri, fântâni sau izvoare fără autorizaţie, pe
domeniul public;

500-1.000

1.000-2.500

7. Prelucrarea sau depozitarea unor materiale care emană mirosuri
respingătoare sau fum fără luarea de măsuri pentru protejarea
locuinţelor şi persoanelor aflate în raza de acţiune;

500-1.000

1.000-2.500

8. Neluarea măsurilor de colectare în containere, neutralizarea şi
evacuarea pe rampe special amenajate a deşeurilor grosiere, a
uleiurilor, grăsimilor, solvenţilor, vopselelor, detergenţilor,
produselor petroliere şi a altor substanţe chimice care rezilta din
procesele tehnologice la diferite obiective;

500-1.000

9. Evacuarea pe locuri virane, pe domeniul public sau în reţeaua 500-1.000
de canalizare a municipiului de deșeurilor de orice fel;
10 Arderea deşeurilor vegetale, menajere sau de altă natură în 1000 - 1500
locuri publice sau pe domeniul public;

1.000-2.500

1.000-2.500
1500 - 2500

G). INTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR
1. Neîntreţinerea și curățarea permanentă a rigolelor de colectare,
şanţurilor de preluare a apelor pluviale de pe întreaga lungime
aferentă proprietăţii, acoperirea şanţurilor, rigolelor, a podețelor
și tuburilor aferente accesului la proprietate, cu diferite
materiale sau deşeuri;

500-1.000

1.000-2.500

2. Întârzierea cu mai mult de trei zile la refacerea zonelor afectate
de lucrări la reţelele tehnico edilitare;

500-1.000

1.000-2.500

3. Neanunţarea la serviciul de specialitate a avariilor sau 1.000-2.500
deranjamentelor apărute la reţele sau instalaţii publice,
provocate de lucrările realizate la anumite obiective;

1.000-2.500

4. Neîntreţinerea curăţeniei de către proprietari a trotuarelor, căilor
pietonale şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;

500-1.000

1.000-2.500

5. Distrugerea îmbrăcăminţii părţii carosabile și a trotuarelor prin
circularea cu mijloace de transport şi utilaje neadecvate sau in
zone cu restrictii de circulatie;

500-1.000

1.000-2.500

6. Executarea de lucrări sau intervenţii la reţelele tehnico-edilitare
fără aprobarea serviciilor de specialitate din Primăria
Municipiului Alba Iulia;

500-1.000

1.000-2.500

7. Neanunţarea serviciilor de specialitate despre lucrările de
construcţii, reparaţii sau intervenţii în carosabil, în vederea
stabilirii modalităților de refacere a zonelor afectate;

500-1.000

1.000-2.500

8. Necurăţarea căilor publice după descărcarea sau încărcarea
mijloacelor de transport;

500-1.000

1.000-2.500

9. Oprirea sau staţionarea autovehiculelor pe trotuare, zone verzi,
scuaruri, insule de dirijare a circulaţiei, în alveole şi în staţiile
mijloacelor de transport în comun, în dreptul punctelor de
colectare a deșeurilor, containerelor, hidranţilor sau în dreptul
dispozitivelor destinate persoanelor cu dizabilităţi locomotorii;

500-1.000

1.000-2.500

10. Oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare
rezervate pentru diferite activităţi ale unor obiective sau pentru
persoanele cu handicap, marcate şi semnalizate corespunzător;

500-1.000

1.000-2.500

11. Parcarea şi/sau staţionarea autovehiculelor în zona de protecţie
a şanţurilor;

500-1.000

1.000-2.500

12. Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau pe domeniul
public fără aprobarea serviciilor de specialitate din Primărie în
baza Hotărârii Consiliului Local şi semnalizarea acestora cu
însemne, marcaje sau dispozitive altele decât cele agreate de
Primărie;

500-1.000

1.000-2.500

Intrarea pe drumurile publice a autovehiculelor cu noroi pe roţi
sau şenile precum şi pierderea prin scurgerea din vehicul, în
timpul transportului, de materiale de construcţie, pământ sau
alte materiale;

500-1.000

1.000-2.500

100-300

500-1.000

2. Neasigurarea curăţeniei şi neigienizarea mijloacelor de transport
public pe care le deţin sau folosesc, pe tot timpul în care acestea
sunt în circulaţie;

-

1.000-2.500

3. Neasigurarea încărcării şi etanşeizarea corespunzătoare a
vehiculelor ce efectuează transportul diferitelor materiale;

500-1.000

1.000-2.500

4. Neasigurarea curăţeniei in mijloacele de transport in comun, in
statiile terminale de transport din gari si autogari;

-

1.000-2.500

5. Neefectuarea curaţeniei domeniului public după încărcarea sau
descărcarea mijloacelor de transport în gări, autogări, pieţe,
târguri şi oboare;

500-1.000

1.000-2.500

6. Conducerea autovehiculelor în zone cu restricţii stabilite prin
Hotararea Consiliului Local, fără autorizaţie sau autorizaţie
nevalabilă, tonaj, zona sau traseul stabilit;

500-1.000

1.000-2.500

7. Conducerea unui autovehicul a cărei masă depăşeşte masa totală
maxim autorizată;

500-1.000

1.000-2.500

8. Conducerea autovehiculului în tranzit prin Alba Iulia pe alte
trasee decat cele stabilite prin Hotararea Consiliului Local şi
semnalizate corespunzator;

500-1.000

1.000-2.500

15. Neîntreţinerea curăţeniei în locurile de parcare, staţii de
transport public încredinţate-stabilite de către Consiliul Local
Alba Iulia sau Primăria Municipiului Alba Iulia;
H). TRANSPORTUL DE MĂRFURI ŞI PERSOANE

9. Parcarea autovehiculelor altele decât autoturismele proprietatea
persoanelor fizice în parcări publice sau drumuri publice între
orele 17.00-7.00;

500-1.000

1.000-2.500

10 Parcarea autovehiculelor în alte locuri decât cele autorizate şi
avizate de Primaria Municipiului Alba Iulia la obţinerea
autorizaţiei de funcţionare sau a licenţei de transport;

500-1.000

1.000-2.500

11 Scurgerea de lubrifianţi, a unor produse inflamabile, toxice sau
de altă natură, pe domeniul public;

500-1.000

1.000-2.500

12. Circulaţia mijloacelor de transport pe alte străzi decât cele din
traseele stabilite sau autorizate;

500-1.000

1.000-2.500

13. Oprirea mijloacelor de transport public în afara staţiilor
(alveolelor) şi a zonelor destinate-semnalizate pentru urcarea şi
coborârea pasagerilor;

500-1.000

1.000-2.500

14. Oprirea sau staţionarea altor autovehiculelor în zone rezervate
staţiilor de transport în comun, taxi sau locurilor de parcare
rezervate persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, semnalizate
corespunzator;

500-1.000

1.000-2.500

15. Oprirea sau staţionarea autovehiculelor în parcări de resedinţă
sau altele asemenea, încredinţate conform Hotărârii Consiliului
Local şi semnalizate corespunzator;

500-1.000

1.000-2.500

16. Oprirea şi/sau staţionarea pe benzile de circulaţie a drumurilor
publice semnalizate corespunzător;

500-1.000

1.000-2.500

17 Nerespectarea traseelor şi programelor de circulaţie a
transportului public local de călători regulat de către operatorul
de transport care efectuează serviciul respectiv
sau de
conducătorii auto;

-

1.000-2.500

18. Utilizarea altor mijloace auto de trasport de călători decât cele
stabilite prin contractul de concesiune şi caietul de sarcini sau
neautorizate de către Primăria municipiului Alba Iulia;

-

1.000-2.500

19. Nerespectarea condiţilor tarifare în cadrul transport public de
călători;

-

1.000-2.500

20. Neoprirea în staţiile prevăzute pentru transportul public de
călători;

-

1.000-2.500

21. Nerespectarea prevederilor privind desfăşurarea transportului în
condiţii de siguranţă, confort şi regularitate .
22. Nerespectarea caietului de sarcini şi a contractului de
concesionare .
23. Oprirea în staţiile situate pe traseele concesionate a mijloacelor
de transport în comun neautorizate de Primăria Municipiului
Alba Iulia .

-

1.000-2.500

-

1.000-2.500

-

1.000-2.500

24. Circulaţia mijloacelor de transport public de călători pe
teritoriul municipiului fără autorizaţie emisă de Primăria
Municipiului Alba Iulia
26. Călătorirea pe scări şi pe barele de protecţie ale mijloacelor de
100 -500
02. transport în comun, urcarea sau coborârea în timpul mersului şi
21 forţarea uşilor .
27. Transportarea în mijloacele de transport în comun a păsărilor,
100 -500
animalelor vii, obiectelor, bagajelor voluminoase, a geamurilor
sau oglinzilor, precum şi a materilelor inflamabile sau
explozibile .
28. Transportul câinilor în mijloacele de transport în comun, fără
100 -500
dovada de vaccinare, lesă şi botniţă .
29. Aruncarea ambalajelor sau a resturilor de orice tip, precum
100 -500
mucuri de țigară, coji de semințe, gumă de mestecat, etc, pe
domeniul public
30. Consumul de băuturi alcoolice în mijloacele de transport în
100 -500
comun;
31. Călătorirea fără bilet, abonament sau legitimaţie adecvată
100 -500
mijlocului de transport .
32. Oprirea fără motive justificate între staţii a mijloacelor de
100 -500
transport în comun ori schimbarea rutei acestora de către
persoane neautorizate sau neabilitate de lege .
33. Parcarea sau depozitarea vehiculelor si/sau agregatelor agricole 1.000-2.500
in afara proprietatii, pe domeniul public .
34 Circulația vehiculelor de transport marfă cu masa maximă 1.000-2.500
autorizată mai mare de 3,5 t , în zonele de restricție, astfel cum
este stabilit prin hotărâre de consiliu local.

1.000-2.500
-

1.000-2.500
1.000-2.500

I) ORGANIZARE DE SANTIER
1. Neamenajarea rampelor de spălare (platformă betonată cu
sistem de colectarea a apei racordat la canalizare sau fosă
septică și pompă de apă sub presiune) a autovehiculelor și
utilajelor în organizările de șantier.
2. Neutilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a rampelor de
spălare.
3. Neasigurarea curățeniei în incinta șantierelor și în aproprierea
acestora.
4. Neprotejarea cu plasă de protecție a imobilelor la care se
execută lucrări de construcții, de renovare sau alte lucrări
producătoare de praf (șlefuire pietrei sau marmurei, tăieri cu
flexul etc.)
Inițiator,
Primar
Pleșa Gabriel Codru

2000 - 2500

1500 - 2500
1000 - 2000
500 - 1000

Avizat,
Secretar general
Jeler Marcel

1000 - 2000

