ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SCUTELNICI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
prin care se stabilesc si se sancţionează contravenţii la normele privind gospodărirea,
administrarea si întreţinerea domeniului public si privat al comunei Scutelnici,
Consiliul Local comunei Scutelnici, judeţul Buzău;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Primar;
- Raportul întocmit de d-l secretar, Stefan Ion
- Raportul de avizare al Comisiei Juridice;
- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor;
- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor
urbane si rurale;
In temeiul art. 45, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Capitolul I
Contravenţii în domeniul folosirii si întreţinerii străzilor, drumurilor si celorlalte căi de
circulaţie rutieră si pietonală, cât si privind depozitarea gunoiului.
Art.1. Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite astfel încât, potrivit legii penale
să constituie infracţiuni, următoarele fapte din domeniul folosirii si întreţinerii străzilor,
aleilor, trotuarelor, drumurilor si celorlalte căi de circulaţie rutieră si pietonală, cât si privind
transporturile rutiere:
a) Depozitarea gunoiului in alte locuri decât in cele special amenajate;
b) Deteriorarea sau distrugerea indicatoarelor de semnalizare rutieră si/sau a
marcajelor rutiere.
c) Împrejmuirea, delimitarea, marcarea sub orice formă a domeniului public sau
privat al comunei, de către orice persoană fizică sau juridică, în scopul de
rezervare a unui drept exclusiv de utilizare a acestuia, în orice scop, fără a
deţine avizele si autorizaţiile cerute de lege sau alte reglementări în vigoare.
Art. 2. Contravenţiile prevăzute la art. 1, se sancţionează după cum urmează:
2.1. Cu amenda de la 200 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice si juridice, pentru
contravenţiile savarsite la punctul a).
2.2.Cu amendă de la 100 lei la 200 lei pentru persoanele fizice si de la 200 lei la 400 lei
pentru persoane juridice.
Capitolul II
Contravenţii în domeniul asigurării salubrităţii si menţinerii aspectului
gospodăresc si estetic al comunei
Art. 3. – Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite astfel încât, potrivit legii penale, să
constituie infracţiuni, următoarele fapte din domeniul asigurării salubrităţii, menţinerii
aspectului gospodăresc si estetic al comunei:
a) Neasigurarea lucrărilor de reparare si spălare a geamurilor si vitrinelor spatiilor
comerciale, de către deţinătorii acestora.

b) Neasigurarea coşurilor de gunoi pentru colectat hârtie sau alte deşeuri, la intrarea în
magazine sau lângă punctele de vânzare, de către agenţii economici care desfăşoară
activităţi de comerţ ce pot produce resturi, gunoi, ambalaje, etc.
c) Răsturnarea sau mutarea coşurilor stradale pentru hârtii, băncilor precum si
amplasarea acestora în alte locuri decât cele stabilite.
d) Aruncarea cojilor de seminţe si resturilor de fructe, a hârtiilor, sticlelor, paharelor,
cioburilor acestora, ambalajelor din hârtie si plastic sau a resturilor alimentare, pe
străzi, trotuare, în parcuri si spatii verzi, zone de agrement.
e) Afişarea sau lipirea, în alte locuri decât cele special amenajate, a oricăror publicaţii,
afişe, reclame sau materiale de informare publică.
f) Deteriorarea sau degradarea băncilor pentru odihnă, panourilor de afişaj si mijloacelor
destinate menţinerii ordinii si curăţeniei.
g) Nerealizarea lucrărilor de reparare si întreţinere, pentru menţinerea aspectului
corespunzător al clădirilor.
h) Arderea, în gospodăriile proprii, a materialelor inflamabile care prin ardere poluează
puternic mediul înconjurător ( cauciucuri, deşeuri textile, etc. ).
Art. 4. Contravenţiile prevăzute la art. 3, se sancţionează după cum urmează:
4.1. Cu amendă de la 200 lei la 500 lei pentru persoanele fizice si de la 300 lei la 600
lei pentru persoane juridice.
Capitolul II
Contravenţii în domeniul întreţinerii si folosirii parcurilor, spatiilor si zonelor
verzi ale comunei
Art. 5. Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite astfel încât, potrivit legii penale, să
constituie infracţiuni, următoarele fapte din domeniul întreţinerii si folosirii parcurilor,
spatiilor si zonelor verzi ale comunei Scutelnici:
a) Ruperea sau tăierea copacilor, degradarea sau distrugerea în orice fel a arborilor sau
arbuştilor din parcuri, spatii sau zone verzi, aliniamente stradale si de-a lungul căilor
de circulaţie.
b) Ruperea, degradarea sau distrugerea florilor din spatiile verzi, peluze sau straturi de
flori.
c) Păşunatul animalelor în parcuri sau pe zonele verzi.
d) Cositul ierbii din parcuri, zone si spatii verzi, fără aprobarea celor în drept.
Art. 6. Contravenţiile prevăzute la art. 5, se sancţionează după cum urmează:
6.1. Cu amendă de la 150 lei la 300 lei pentru persoanele fizice si de la 300 lei la 600
lei pentru persoane juridice.
Capitolul IV
Dispoziţii finale
Art.7. Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor, stabilite prin prezenta hotărâre,
se fac prin proces-verbal, încheiat de agenţii constatatori, după cum urmează:
 De către Primar;
 De către persoanele împuternicite, în acest scop, de Primarul comunei Scutelnici.
Art.8. În cazul în care, prin săvârşirea uneia din contravenţiile stabilite prin prezenta
hotărâre, s-au cauzat pagube domeniului public sau privat al comunei, agentul constatator va
consemna în procesul-verbal, pe lângă sancţiunea contravenţională si despăgubirea pentru
pagubele cauzate.
Art.9. Dacă persoana împuternicită să aplice sancţiunea apreciază că fapta a fost săvârşită
în astfel de condiţii încât potrivit legii penale constituie infracţiune, sesizează organul de
urmărire penală competent.
Art.10. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 ore de la data
încheierii procesului-verbal, pentru cazurile când contravenientul a fost de fată si a semnat
procesul verbal, sau în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal,
pentru cazurile când contravenientul nu a fost de fată sau a refuzat să semneze procesul-

verbal, jumătate din minimul amenzii stabilite prin hotărâre, în temeiul art. 28, alin. 1 din
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Art.11. (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei si de aplicare a
sancţiunii, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării
acestuia.
(2) Plângerea însoţită de copia după procesul-verbal de constatare a contravenţiei se
depune la Consiliul Local al comunei Scutelnici.
Art.12. Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin
Legea nr. 180/2002.
Art.13. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data aducerii ei la cunoştinţă publică prin
publicare, potrivit art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu
modificările si completările ulterioare.
Art.14. Secretarul Comunei Scutelnici, judeţul Buzău, va comunica prezenta Hotărâre
persoanelor si instituţiilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
PETRESCU VICTORIA

Nr. 11 /27.03.2009
SCUTELNICI

Contrasemnează,
SECRETAR,
STEFAN ION

Prezenta hotărâre a fost adoptata cu un nr. de _____ voturi pentru, _______ abţineri,
_______ voturi împotrivă.

