CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI SCRIOAȘTEA, JUDEȚUL TELEORMAN

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 45 / 29.09.2021

REGULAMENT
privind constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe
teritoriul comunei Scrioaștea, județul Teleorman

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE
Art.1 (1) Prezentul regulament stabilește contravențiile și sancțiunile
corespunzătoare, aplicabile instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane
juridice, precum și persoanelor fizice, pe raza comunei Scrioaștea, județul Teleorman, în
vederea unei bune gospodăriri a unității administrativ teritoriale.
(2) Legea contravenţională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin
legea penală. Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată
prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului
local al comunei Scrioaștea .
(3) Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale se stabilesc şi se
sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt
stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite
contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului.
Art.2 Autoritățile locale răspund, potrivit legii, de îndrumarea și coordonarea întregii
activităti de gospodărire și înfrumusețare a localității, de păstrarea ordinii și respectarea
normelor de igienă. Participarea cetățenilor, a instituțiilor publice și agenților economici la
întreținerea și curățenia localității constituie o obligație fundamentală pentru îndeplinirea
cerințelor de viață civilizată a întregii populații. În exercitarea atribuțiilor ce-i revin,
consiliul local aplică principiile descentralizării, autonomiei locale, legalității și consultării
cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.
Art.3 În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:
a) activităţi edilitar-gospodăreşti - reprezintă ansamblul acţiunilor de utilitate şi
interes local, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţii comunei Scrioaștea, 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 cetățenii comunității locale;
b)
infrastructura edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile și imobile
dobândite potrivit legii, constând în clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente
funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate
desfășurării unor activități edilitar-gospodărești; infrastructura edilitar-urbană face parte din
domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale și este supusă regimului
juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;
c) 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;
d)
domeniul privat al unității administrativ-teritoriale - reprezintă totalitatea
bunurilor mobile și imobile intrate în proprietatea unității administrativ-teritoriale prin
modalitatile prevazute de lege și care nu fac parte din domeniul public al acestuia;
e)
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, bănci, pavaje decorative,
staţii de autobuz, panouri de afişaj, coșuri de gunoi, mese etc .;
f)
spațiu de joacă – perimetru delimitat și amenajat pentru jocul copiilor, în
care este instalat cel puțin un echipament pentru spațiile de joacă;
g)
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;
h)
beneficiarii spațiilor de joacă – copii cu vârsta cuprinsă între 1 – 14 ani cu
sau fără însoțitori;
i)
administratorul spaţiilor de joacă - Primăria comunei Scrioaștea;
j)
animale de companie - animale domestice pe care omul le întreține și le
îngrijește în preajma căminului;
k) operatorul serviciului - societate specializată prin intermediul căreia autoritatea
administrației publice locale, în baza hotărârilor adoptate de Consiliul Local, desfășoară,
după caz, diferite activități;
l)
ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei in
gospodarii, institutii publice si servicii, care rezulta mai ales din metabolismul uman si din
activitati menajere si igienico sanitare;
m)
ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activitati economicoindustriale sau corespunzand unei alte utilizari a apei decat cea menajera;
n)
ape pluviale - apele de canalizare care provin din precipitatii atmosferice;
o)
deşeu - orice substanţă sau orice produs, rămăşiţă de la fabricarea sau de la
prelucrarea unei materii prime, a unui material, a unor obiecte etc., care nu mai poate fi
valorificată direct pentru realizarea produsului respectiv şi pe care deţinătorul nu îl mai
utilizează sau pe care are intenţia ori obligaţia să nu îl mai utilizeze.

CAPITOLUL II - SECȚIUNEA I
OBLIGAȚIILE INSTITUȚIILOR PUBLICE, AGENȚILOR ECONOMICI
ȘI A CELORLALTE PERSOANE JURIDICE
Art.4 (1) Instituţiile publice, agenții economici, celelalte persoane juridice, sunt
obligate să ia măsuri pentru asigurarea curăţeniei şi îmbunătăţirea aspectului edilitar al
clădirilor, curţilor, împrejmuirilor, căilor de acces, precum şi a străzilor, drumurilor şi
zonelor verzi înconjurătoare. În acest scop le revin următoarele obligaţii :
a.
să întreţină în stare corespunzătoare clădirile, chioşcurile unde îşi desfăşoară
activitatea cu titlu de folosinţă sau proprietate, prin asigurarea spălării geamurilor şi
vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor, faţadelor etc ;
b.
să asigure o permanentă stare de curăţenie în incintă, pe terenurile pe care le
deţin, precum şi pe căile de acces ;
c.
să asigure împrejmuirea corespunzătoare a imobilelor, întreţinerea pomilor,
florilor şi altor plantaţii din incinte;
d.
să asigure condiţii de igienă prin operaţii de curăţire, dezinsecţie şi deratizare
a imobilelor;
e.
să asigure curăţenia în jurul incintelor, a străzilor şi trotuarelor din jurul
incintelor, precum şi întreţinerea spaţiilor verzi şi plantaţiilor existente pe aceste artere,
iarna să cureţe zăpada de pe trotuare, să asigure circulaţia normală a pietonilor;
f.
să păstreze curăţenia şi ordinea la locurile stabilite pentru depozitarea
reziduurilor (gunoaielor) menajere, stradale şi materialelor refolosibile;
g.
agenţii economici şi instituţiile care îşi desfăşoară activitatea pe raza UAT
Scrioaștea sunt obligaţi să-şi amplaseze la fiecare intrare din stradă un coş de dimensiuni
reduse pentru ambalaje şi ţigări;
h.
să respecte măsurile stabilite de Consiliul Local Scrioaștea și Consiliul

Județean Teleorman, pentru asigurarea igienei publice și curățeniei pe raza UAT Scrioaștea
i.
agenţii economici şi instituţiile sunt obligaţi să încheie contracte cu o unitate
specializată pentru transportul gunoiului şi deşeurilor la locul de depozitare aprobat;
j.
agenţii economici şi instituţiile nou înfiinţate (sau care îşi modifică
tehnologiile), în urma activităţii cărora rezultă deşeuri ce pot provoca un grad ridicat de
poluare, sunt obligaţi să obţină avizul de la Inspectoratul pentru Protecţie a Mediului,
privind locul de depozitare al acestor deşeuri;
k.
se interzice agenţilor economici şi instituţiilor distrugerea prin ardere sau
îngropare a deşeurilor fără avizele Inspectoratului pentru Protecţia Mediului, Direcţiei de
Sănătate Publică a judeţului Teleorman şi al Primăriei comunei Scrioaștea;
l.
se interzice arderea în perimetrul comunei a substanţelor toxice, a materialelor
urât mirositoare;
m.
se interzice aruncarea sau depozitarea gunoiului, ambalajelor de orice fel, pe
domeniul public sau privat al comunei Scrioaștea, pe albiile cursurilor de apă etc.
n.
orice alte obligații de respectare a dispozițiilor în vigoare și care rezultă din
caracteristicele de persoană juridică ce activează pe raza UAT Scrioaștea.
(2)
Persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate să execute lucrări de
construcţii, reparaţii şi demolări la clădiri, instalaţii tehnico-edilitare sau întreţinere a
acestora au următoarele obligaţii :
a) să împrejmuiască incintele de construcţii, şantierul lucrărilor în execuţie şi să ia
măsuri de întreţinere corespunzătoare a împrejmuirilor în conformitate cu proiectul de
organizare de şantier autorizat;
b) să depoziteze ordonat toate materialele aprovizionate inclusiv cele rezultate din
demolare sau săpături, în interiorul incintelor aprobate;
c) să evacueze de îndată din zonele în lucru pământul, molozul şi alte reziduuri;
d) să asigure curăţirea (inclusiv a roţilor), încărcarea şi etanşarea vehiculelor la ieşirea
din zona construibilă, din staţiile de betoane sau alte asemenea locuri pentru a nu murdări
străzile şi drumurile publice prin împrăştierea încărcăturii;
e) să menţină ordinea şi curăţenia pe căile publice din zona de construcţii, inclusiv a
părţilor din calea publică care sunt cuprinse în incinta acesteia;
f) să nu depoziteze pământ, moloz, betoane şi resturi de materiale pe raza comunei
Scrioaștea, fără aprobare;
g) să amenajeze drum de acces în interiorul şantierului şi până la stradă/cale de acces ,
înainte de începerea construcţiei pentru a se evita murdărirea străzilor/cailor de acces;
h) să evite producerea şi răspândirea prafului, prin stropirea cu apă a părţilor din
clădirea în curs de demolare şi a molozului încărcat în vehicule;
(3)
Societăţile comerciale care au în administrare reţele tehnico-edilitare
subterane sunt obligate să asigure repararea părţii carosabile şi a trotuarelor degradate ca
urmare a intervenţiilor efectuate precum şi refacerea zonelor verzi degradate conform
dispoziţiei primarului.
SECȚIUNEA II - OBLIGAȚIILE CETĂȚENILOR
Art. 5 În aplicarea dispozițiilor legale, cetăţenii comunei Scrioaștea și ai satelor
aparținătoare, au următoarele obligaţii:
a)
întreţinerea şi curăţenia împrejmuirilor locuințelor;
b)
curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul
străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora;
c)
finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primar,

în condiţiile şi în termenele stabilite de acesta;
d)
repararea şi întreţinerea imobilelor și a instalaţiilor aferente acestora și a căror
funcționare poate afecta comunitatea;
e)
menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului,
pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
f)
îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care
locuiesc, fiind interzisă aruncarea zăpezii pe trotuar sau pe zona carosabilă;
g)
păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie, în parcuri, locuri de joacă pentru
copii şi în toate locurile publice;
h) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locuri special
amenajate;
i)
aplicarea pe fiecare imobil, la loc vizibil, a tăbliţelor tipărite cu numărul de
casă;
j)
păstrarea în bună stare de folosinţă a băncilor, coşurilor de gunoi,
indicatoarelor, panourilor de afişaj şi a altor asemenea dotări şi mobilier urban amplasat pe
străzi şi în alte locuri publice;
k) curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor, podeţelor aferente proprietăţii sau
imobilului deținut cu orice titlu;
l)
întreţinerea spațiului verde din faţa proprietăţilor prin tunderea periodică a
acestuia și îndepărtarea buruienilor ;
m) se interzice păstrarea în suprafaţa locativă a mărfurilor, materialelor sau altor
bunuri care prin mirosul pe care îl degajă, deranjează pe ceilalţi locatari sau care, în contact
cu agenţii atmosferici, se descompun şi produc deteriorări sau degradări imobilului și
mediului;
n)
se interzice, în perimetrul comunei, arderea resturilor vegetale, menajere, a
deșeurilor de orice fel, a substanţelor toxice, a materialelor urât mirositoare etc.;
o) se interzice aruncarea zăpezii din curți, în stradă;
p)
se interzice aruncarea/depozitarea deșeurilor de orice fel, a cadavrelor de
animale, pe domeniul public sau privat al comunei Scrioaștea, pe albiile cursurilor de apă
etc.;
r)
orice alte obligații de respectare a dispozițiilor legale în vigoare și care rezultă
din calitatea de locuitor pe raza comunei Scrioaștea.
CAPITOLUL III
CONTRAVENȚII ȘI SANCTIUNI CU PRIVIRE LA MENȚINEREA CURĂȚENIEI
ȘI AL NIVELULUI ESTETIC AL COMUNEI SCRIOAȘTEA
Art. 6 Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite cu privire la menținerea
curățeniei și a nivelului estetic al comunei Scrioaștea și se sancționează cu amendă, dacă nu
au fost comise în astfel de condiţii, încât potrivit legii penale să fie considerate infracţiuni.
Nr.
crt.

1.

Contravenții

Neîntreținerea fațadelor de la magazine, chioșcuri sau
tonete, prin lucrări de reparații, zugrăvire sau vopsire

Cuantum amenzi
-limite minime și maximePersoane
Persoane
fizice
juridice
-lei-lei1000 – 2000

1500 – 2500

2.

Neasigurarea condițiilor de igienă prin operații de
curățenie, dezinsecție și deratizare a locuințelor
individuale, anexelor gospodărești
3. Nemontarea și neînlocuirea jgeaburilor, burlanelor uzate,
țiglelor și olanelor , a firmelor uzate sau deteriorate,
precum și înlăturarea sloiurilor de gheață (țurțuri) de către
proprietari , chiriași sau deținători legali
4. Nesalubrizarea
terenurilor intravilane/extravilane
deținute cu orice titlu
5. Neîntreținerea clădirilor și instalațiilor aferente imobilelor
de către proprietari, chiriași să deținători legali
6. Împrejmuirea sau rezervarea unor suprațete aparținând
domeniului public sau privat, fără autorizare legală
7. Neîndepărtarea imediată, după oprirea intemperiilor, a
zăpezii și gheții de pe trotuare și din fata imobilelor în
care locuiesc sau își desfășoară activitatea (zăpada sau
gheața se depune pe carosabil lângă bordură, fără să
împiedice circulația și scurgerea apei)
8
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;
9. Neasigurarea curățirii autovehiculelor , vehiculelor și
utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.
Neasigurarea curățeniei exterioare (pneuri/șenile) a
autovehiculelor sau vehiculelor de orice fel, la ieșirea din
șantiere, stații de betoane, câmp, precum și din alte
asemenea locuri
10. Neasigurarea curățeniei trotuarului și a întreținerii
spațiului verde din jurul imobilelor în care locuiesc sau își
desfășoară activitatea
11. Depozitarea pe domeniul public sau privat, pe albiile
cursurilor de apă a materialelor de construcții, gunoi de
grajd, cadavre de animale, a altor materiale, ambalaje etc.

1500 – 2500
1000 – 2000
1000 – 2000

1500 – 2500

1000 – 2000

1500 – 2500

1000 – 2000

1500 – 2500

1000 – 2000

1500 – 2500

1000 – 2000

1500 – 2500

1000 – 2000

1500 – 2500

1000 – 2000

1500 – 2500

1000 – 2000

1500 – 2500

1000 – 2000

1500 – 2500

de gunoi, stațiilor de maxi- taxi, indicatoarelor de orice fel,
1000 – 2000
panourilor de afișaj, locurilor de joacă pentru copii,
precum și a altor dotări de mobilier urban

1500 – 2500

12. Nepăstrarea în bună stare de folosință a băncilor, coșurilor

CAPITOLUL IV
CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI CU PRIVIRE LA AMENAJAREA
TERITORIULUI, URBANISM ȘI ACTIVITATEA DE CONSTRUCȚII
Art.7 Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite cu privire la amenajarea
teritoriului, urbanism și activitatea de construcții ș i se sancționează cu amendă, dacă nu au
fost comise în astfel de condiţii, încât potrivit legii penale să fie considerate infracţiuni

Nr.
Crt.

Contravenții

1. Extinderea cimitirelor umane fără autorizație sanitară și fără
acordul autorității locale
2. Neîmprejmuirea incintelor șanțierelor de construcții sau a
punctelor de lucru și neinstalarea panourilor de avertizare și
identificare
3. Nesemnalizarea corespunzătoare conform dispozițiilor legale a
punctelor de lucru, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte,
pentru evitarea accidentelor
4. Nerespectarea dimensiunilor (lățimea) drumurilor / căilor de
acces dintre locuințe conform Ordinului nr.1296/2017 emis de
Ministerul Transporturilor și hărților cadastrale .
Drum comunal : minim 14 m
Drum sătesc : minim 10 m
5. Executarea sau desființarea totală sau parțială fără autorizație a
lucrărilor de construcții -locuințe, anexe gospodărești,
împrejmuiri, sediu firmă, hale, orice alte tipuri de construcții
6. Executarea sau desființarea, cu nerespectarea prevederilor
autorizației și a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art.
3 din legea nr. 50/1991, cu excepția celor menționate la lit.
b)din lege, precum și continuarea executării lucrărilor
autorizate, fără solicitarea unei noi autorizații de construire
7. Aprobarea furnizării de utilități urbane ca urmare a executării
de lucrări de branșamente și racorduri la rețele pentru
construcții noi neautorizate
8. Menținerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizație
sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte
scopuri față de cele prevăzute în autorizație a construcțiilor,
lucrărilor și amenajărilor cu caracter provizoriu;
9. Neaducerea terenului la starea inițială de către investitor, după
terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. c) din legea
nr.50/1991 actualizată
10. Neîndeplinirea obligației de repunere în starea anterioară a
terenurilor care au făcut obiectul contractelor de închiriere de
către titularii de licențe/permise/autorizații

Cuantum amenzi
-limite minime și maximePersoane
Persoane
fizice
juridice
-lei-lei1000 – 2000 1500 – 2000
1000 – 2000 1500 – 2500
1000 – 2000 1500 – 2500
1000 – 2000 1500 – 2500

1000-100000 1000-100000

5000-20000

5000-20000

10000

10000

5000-20000

5000-20000

5000-20000

5000-20000

5000-20000

5000-20000

11. Împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin
interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin
neprezentarea documentelor și a actelor solicitate

3000-10000

3000-10000

12. Neanunțarea datei începerii lucrărilor de construcții autorizate

1000

1000

CAPITOLUL V
CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI CU PRIVIRE LA ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC
Art. 8.Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel
de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu
amendă, după cum urmează:
Nr.
Crt.

Contravenții

1. Desfășurarea comerțului stradal pe alte amplasamente decât
cele aprobate de Consiliul Local
2. Desfășurarea comerțului stradal fără achitarea taxelorstabilite
prin hotărâri ale consiliului local
3. Nerespectarea prevederilor prevăzute în avizul de ocupare a
domeniului public (comerț stradal)
4. Staționarea sau depozitarea autovehiculelor / vehiculelor pe
teren domeniu public (străzi, alei, scuare, căi de acces, stații
ale mijloacelor de transport în comun) cu excepția celor
autorizate
5. Spălarea autovehiculelor pe domeniul public
6. Abandonarea pe domeniul public de aparate de orice fel,
utilaje defecte, chioșcuri, construcții metalice etc.
7. Montarea schelelor sau macaralelor de construcții pe domeniul
public, fără autorizări și fără plata taxelor legale
8. Montarea pe domeniul public, de mobilier, chioșcuri, corturi,
tonete pentru parcuri de distracții, circuri sau alte manifestări
fără autorizările legale
9. Expunerea pentru reclama publicitară pe domeniul public a
unor vehicule, autovehicule, utilaje, aparatură sau mărfuri fără
autorizările legale
10. Degradarea domeniul public prin efectuarea unor lucrări de
reparații la autovehicule, ori ca urmare a exploatării
autovehiculelor
11. Amplasarea rulotelor și containerelor de construcții pe
domeniul public fără autorizarea și achitarea taxelor legale
12. Ocuparea domeniului public cu orice construcții provizorii sau
materiale fără autorizarea și achitarea taxelor legale

Cuantum amenzi
-limite minime și maximePersoane
Persoane
fizice
juridice
-lei-lei500 – 1000 1000 – 2000
500 – 1000

1000 – 2000

500 – 1000

1000 – 2000

500 – 1000

1000 – 2000

500 – 1000

1000 – 2000

500 – 1000

1000 – 2000

500 – 1000

1000 – 2000

500 – 1000

1000 – 2000

500 – 1000

1000 – 2000

500 – 1000

1000 – 2000

500 – 1000

1000 – 2000

500 – 1000

1000 – 2000

13. Netoaletarea sau î mpotrivirea proprietarilor pentru curățirea
500 – 1000
copacilor sau a spațiilor verzi care obturează accesul pe
domeniul public (drumuri), cablurile aeriene etc.
14. Nesalubrizarea domeniului public la terminarea activităților 500 – 1000
autorizate în condițiile legii

1000 – 2000

1000 – 2000

CAPITOLUL VI
CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI CU PRIVIRE LA CANALIZARE,
ALIMENTARE CU APĂ ȘI EPURAREA APELOR UZATE
Art. 9. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.
5.

Cuantum amenzi
-limite minime și maximeContravenții
Persoane
Persoane
fizice
juridice
-lei-leiAcoperirea cu pământ, moloz sau alte materiale ale receptorilor, 500 – 1000 1000 – 2000
căminelor de apă
Racordarea ilegală la rețeaua de apă
1000 – 2000 1500 – 2500
Deteriorarea capacelor, ramelor metalice și a grătarelor de la
1000 – 2000 1500 – 2500
rețelele de apă și canalizare ori a căminelor acestora dacă nu
întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni
1000 – 2000 1500 – 2500
Deteriorarea sau distrugerea rețelelor de apă dacă nu
întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni
Deteriorarea racordurilor, robinetelor, branșamentelor la
instalațiile de distribuire a apei din rețeaua de canalizare, dacă 1000 – 2000 1500 – 2500
nu intrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni

6. Mutarea sau deteriorarea tăblițelor indicatoare deidentificarea a
căminelor subterane
7. Deschiderea sau închiderea hidranților de apă din locurile
publice de către alte persoane decăât cele autorizate
8. Blocarea sau î nfundarea șanțurilor de scurgere de străzi prin
aruncarea diferitelor rezuduuri sau materiale
9. Deversarea de ape menajere de orice fel pe domeniul public
sau privat
10. Colectarea î n cisterne particulare a apei potabile de la sursele
publice
11. Folosirea hidranților publici în alte scopuri decât pentru incediu ,
cu excepția personalului pregătit pentru situații de urgență, în
cazurile speciale

500 – 1000

1000 – 2000

500 – 1000 1000 – 2000
1000 – 2000 1500 – 2500
1500 – 2500 2000 – 3000
1500 – 2500 2000 – 3000
1500 – 2500 2000 – 3000

CAPITOLUL VII
CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI CU PRIVIRE LA ALIMENTAREA CU
ENERGIE ELECTRICĂ ȘI ILUMINATUL PUBLIC
Art. 10. Constituie contravenție următoarele fapte și se sancționează cu amendă,
după cum urmează:
Cuantum amenzi
-limite minime și maximeContravenții
Persoane
Persoane
fizice
juridice
-lei-lei1.Deteriorarea aparatelor de măsură și control, a căminelor unde 200 – 500
500 – 1500
sunt amplasate acestea, a conductelor, racordurilor și robineților
2.Racordarea sau branșarea la utilități, instalații electrice, 200 – 500
500 – 1500
iluminatul public fără avizul și autorizația organelor de
specialitate
3.Nepoziționarea stâlpilor de rețele electrice pe amplasamentele
200 – 500
500 – 1500
aprobate
4.Distrugerea rețelei și a lămpilor de iluminat public, dacă nu
200 – 500
500 – 1500
îndeplinește elementele constitutive ale unei infracțiuni
5.Modificarea iluminatului public cu ocazia diferitelor manifestări 200 – 500
500 – 1500
fără autorizație legală
6.Înlocuirea și montarea altor tipuri de lămpi de iluminat public
200 – 500
500 – 1500
sau cu alte caracteristică tehnice față de cele montate

Nr.
crt.

CAPITOLUL VIII
CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI CU PRIVIRE LA
PUBLICITATEA PE DOMENIUL PUBLIC
Art. 11. Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite
î n astfel de condiții î ncât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni și se
sancționează cu amendă, după cum urmează:
Nr.
Crt.

Contravenții

1. Lipirea afișelor, posterelor sau anunțurilor publicitare în alte

locuri decat pe panourile special destinate acestora precum și
ruperea sau degradarea acestora
2. Montarea de panouri publicitare sau benere fără autorizare
3. Neîntreținerea panourilor de afișaj sau de publicitate de către
utilizatorii sau deținătorii legali
4. Neschimbarea materialelor de publicitate uzate sau
deteriorate de catre detinatorii legali ai acestora
5. Expunerea de materiale publicitare în cimitire, de către
persoane fizice ori juridice;

Cuantum amenzi
-limite minime și maximePersoane
Fizice
-lei500 – 1000

Persoane
juridice
-lei1000 – 2500

500 – 1000
500 – 1000

1000 – 2500
1000 – 2500

500 – 1000

1000 – 2500

500 – 1000

1000 – 2500

6.Desfășurarea activității de către agenții economici, fără montarea

firmelor de identificare, care să cuprindă numărul certificatului
unic de înregistrare și codul fiscal
7.Folosirea mijloacelor de transport în scopuri publicitare, fără
autorizare și achitarea taxelor legale
8.Folosirea de afişe, postere sau pliante de publicitate în spaţiile
publice aparținând autorităților publice, fără achitarea taxelor de
publicitate;
9.Montarea bannerelor sau a panourilor publicitare pe stâlpi, la o
înălţime care împiedică circulaţia sau vizibilitatea ori de
dimensiuni ce pot periclita stabilitatea acestora şi implicit
siguranţa traficului rutier şi pietonal
10.Neeliberarea domeniului public la expirarea
termenului prevăzut în avizul emis de autoritățile locale
11.Amplasarea mijloacelor de publicitate fără aviz, pentru
publicitatea temporară ori cu nerespectarea prevederilor acestuia
şi a documentaţiei tehnice care a stat la baza eliberării avizului,
precum şi montarea panourilor publicitare cu structură proprie şi
elemente de susţinere care necesită fundaţie, fără autorizaţie de
construire
12.Nerespectarea obligaţiei de a readuce amplasamentul şi mediul
înconjurător la starea iniţială, inclusiv prin înierbare sau asfaltare
pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului
13.Amplasarea de afişe publicitare prin aplicarea lor directă pe orice
suprafaţă neamenajată, în scop publicitar sau care să acopere alte
afişe publicitare deja existente, postate anterior, aflate în perioada
de valabilitate, care fac publicitate unor evenimente/ acţiuni/
campanii aflate în derulare sau care urmează să se deruleze
14.Amplasarea necorespunzătoare de indicatoare publicitare

direcționale și a casetelor pe stâlpii de iluminat public, prin
încălcarea prevederilor art. 39 din Legea 185/20131
15.Amplasarea panourilor publicitare mobile, sau a oricăror altor
forme de reclamă, pe spaţiile decirculaţie pietonală cu o lăţime
mai mică de 2,25 m, precum şi neexecutarea obligatoriu îngropat,
respectiv sub cota suprafeţei solului/trotuarului, până la nivelul
solului a elementelor de fundare/ancorare necesare asigurării
stabilităţii panoului de reclamă publicitară
16.Nerespectarea obligaţiei de reexpertizare tehnică în vederea
verificării construcţiei cu privire la respectarea cerinţelor
esenţiale de calitate, de a elibera/desfiinţa suportul reclamei la
expirarea termenului stabilit prin autorizaţia sau avizul pentru
publicitate temporară ori refuzul de a readuce amplasamentul şi
mediul înconjurător la starea iniţială, inclusiv prin înierbare sau
asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul
solului

500 – 1000

1000 – 2500

500 – 1000

1000 – 2500

500 – 1000

1000 – 2500

500 – 1000

1000 – 2500

500 – 1000

1000 – 2500

500 – 1000

1000 – 2500

500 – 1000

1000 – 2500

500 – 1000

1000 – 2500

500 – 1000

1000 – 2500

500 – 1000

1000 – 2500

500 – 1000

1000 – 2500

Este permisă amplasarea indicatoarelor publicitare direcţionale şi a casetelor pe stâlpii de
iluminat public, dacă pe aceştia nu sunt montate semnalizări rutiere, în următoarele condiţii:
a) suprafaţa indicatorului publicitar direcţional sau a casetei este mai mică sau egală cu
1,50 mp;
b) înălţimea de amplasare este de minimum 3,00 m;
c) pe un stâlp se pot monta maximum două suporturi, dar obligatoriu de acelaşi tip, în
acelaşi plan şi simetric amplasate pe stâlp.

CAPITOLUL IX
CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI CU PRIVIRE LA
CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE ȘI TRANSPORT ÎN COMUN
Art. 12. Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite î n
astfel de condiții î ncât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni și se
sancționează cu amendă, după cum urmează:
Nr.
Crt.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Contravenții

Punerea în circulație a autovehiculelor de orice fel care sunt
deteriorate, nu îndeplinesc condițiile de curățenie și igienă sau
care au scurgeri de ulei, motorină ori alți carburanți sau
lubrifianți
Staționarea sau circularea vehiculelor de transport marfă și
călători, cu masa totală mai mare decât cea stabilită prin
legislație sau administratorul drumului
Instituirea de staţii urcare-coborâre pe teritoriul comunei
Scrioaștea, altele decât cele aprobate de Consiliul Local, precum
şi devierea de la traseul aprobat de Consiliul Local
Neasigurarea curățeniei în locurile de încărcare/descărcare a
mărfurilor, materialelor, în stații șsi la capetele de linii ale
mijloacelor de transport în comun
Neafișarea în stații a graficelor de circulație și a intervalelor
orare specific transportului in comun
Neasigurarea încărcării și etanșeizării corespunzătoare a
vehiculelor ce efectuează transportul diferitelor materiale, pentru
a preîntâmpina împrăștierea lor în timpul transportului și
murdărirea sau degradarea căilor publice

Cuantum amenzi
-limite minime și maximePersoane
Persoane
fizice
juridice
-lei-lei-

1000 – 2000 1000 – 2000
1000 – 2000 1000 – 2000

1000 – 2000 1000 – 2000
1000 – 2000 1000 – 2000
1000 – 2000 1000 – 2000

1000 – 2000 1000 – 2000

CAPITOLUL X
CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI CU PRIVIRE LA ÎNTREȚINEREA ȘI
ASIGURAREA VIABILITĂȚII DRUMURILOR PUBLICE ȘI STRĂZILOR
Art. 13. Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite
î n astfel de condiții î ncât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni și se
sancționează cu amendă.

Nr.
Crt.

1.

2.
3.
4.

5

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Contravenții

Cuantum amenzi
-limite minime și
maximePersoane Persoane
fizice
juridice
-lei-lei500 – 1000 1000 – 2000

Deteriorarea îmbrăcăminții părții carosabile, a trotuarelor și a
marcajelor rutiere prin circularea cu mijloace de transport ori
utilaje neadecvate
1000 – 2000 1500 – 2500
Executarea de lucrări sau intervenții la rețeaua tehnicoedilitară fără autorizările legale
Circulaţia autovehiculelor pe trotuare şi zone verzi, precum şi 500 – 1000 1000 – 2000
spălarea lor pe străzi, cu excepţia spaţiilor special amenajate
Neîntreținerea permanentă a curățeniei șanțurilor de scurgere a 500 – 1000 1000 – 2000
apelor pluviale, din fața proprietăților, a podețelor si tuburilor
de beton aferente acestora, pe întreaga lungime a proprietății,
în vederea evitării inundațiilor ori stagnării apelor
Încălcarea de către agenţii economici care execută lucrări
1000 – 2000 1500 – 2500
edilitare a obligației de a repara îmbrăcămintea rutieră în
condiţiile tehnice prevăzute în normativele în vigoare,
asigurând, permanent, condiţii pentru buna circulaţie a
vehiculelor şi pietonilor
Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniul
1000 – 2000 1500 – 2500
public fără aprobarea Consiliului Local şi semnalizarea
acestora cu altfel de însemne, marcaje sau dispozitive decât
cele legale, sau folosirea de personal în acest scop (personal
propriu sau firme de pază)
Mutarea semnelor de circulaţie, a indicatoarelor rutiere, a
1000 – 2000 1500 – 2500
plăcuţelor cu denumirea străzilor fără autorizare legală,
detaşarea lor sau împiedicarea prin orice mijloace a vizibilităţii
acestora
Oprirea si stationarea autovehiculelor pe zone verzi, scuaruri,
1000 – 2000 1500 – 2500
insule de dirijare a circulatiei, alveole si intre statiile
mijloacelor de transport in comun, pe trecerilede pietoni, pe
benzile de circulatie semnalizate si marcate corespunzator
Oprirea și staționarea autovehiculelor pe trotuare în afara
1000 – 2000 1500 – 2500
cazurilor permise prin Hotărârea Consiliului Local, iar în lipsa
regulamentelor speciale, numai dacă nu rămane liber un culoar
de minimum 1,5 m lățime înspre marginea opusă părții
carosabile pentru circulația pietonilor .
Parcarea și stationarea autovehiculelor în zona de protecție a 1000 – 2000 1500 – 2500
șanțurilor, dacă aceasta ar putea duce la deteriorarea sau
funcționarea necorespunzătoare a șanțurilor
1000 – 2000 1500 – 2500
Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniul
public fără aprobarea Consiliului Local și semnalizarea
acestora cu altfel de însemne, marcaje sau dispozitive decât
cele agreate
1000 – 2000 1500 – 2500
Ocuparea sau parcarea pe domeniul public (drumuri) a
autovehicolelor de orice fel , care împiedică procesul de
deszăpezire în sezonul rece (15 noiembrie -15 martie).
Parcarea se va face în curțile sau garajele proprietarilor
acestora.

13.

Executarea de marcaje stradale de către persoane
neautorizate

1000 – 2000 1500 – 2500

14.

Organizarea de curse neautorizate auto, moto, drifturi si
vehicule cu tracțiune animală

1000 – 2000 1500 – 2500

CAPITOLUL XI
CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI
CU PRIVIRE LA SALUBRIZAREA COMUNEI
Art. 14. Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în
astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni și se
sancționează cu amendă :
Nr.
Crt.

Contravenții

1.Neîncheierea de contracte separate pentru ridicareadeșeurilor
de altă natură decât cea menajeră
2.Transportul deșeurilor menajere și nemenajere la punctele de
colectare în recipienți deschiși sau neacoperiți cu plasă de
protectie
3.Aruncarea sau depozitarea pe străzi, pe terenurile virane, pe
malul râurilor sau în oricare alte locuri publice neautorizate , a
gunoaielor, materialelor de construcție sș a altor deșeuri de
orice fel
4.Depozitarea deșeurilor la platformele autorizate î n afara
recipienților și nepăstrarea curățeniei în spațiile în care se face
colectarea
5.Murdărirea străzilor sau trotuarelor cu gunoi, moloz, resturi
vegetale, noroi sau pământ de pe roțile autovehiculelor sau prin
pierderi de materiale din caroseriile acestora

Cuantum amenzi
-limite minime și
maximePersoane Persoane
fizice
juridice
-lei-lei200 – 1500

500 –1500

1000 – 2000 1500 – 2500

1000 – 2000 1500 – 2500

1000 – 2000 1500 – 2500

1000 – 2000 1500 – 2500

CAPITOLUL XII
CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI
CU PRIVIRE LA RESPECTAREA NORMELOR
DE CONVIEȚUIRE SOCIALĂ
Art. 15.1. Creșterea de păsări și animale în comuna Scrioaștea este permisă
numai cu respectarea prevederilor privind normele sanitar-veterinare și de igienă în
vigoare.
Art. 15.2.Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:
Nr.
Crt.

Contravenții

Cuantum amenzi
-limite minime și maximePersoane
Persoane
fizice
juridice
-lei-lei-

1.

2.
3.

4.

Amplasarea de grajduri, fose septice, platforme pentru
depozitarea gunoiului în curți sau grădini la o distanță mai
mică de 30 m de locuințele limitrofe
Construirea în mod abuziv pe domeniul public de
împrejmuiri și adăposturi pentru animale (căini, pisici etc.) și
păsări
Depozitarea sau abandonarea gunoiului de grajd în spații
deschise, în aproprierea locuințelor individuale, pe domeniul
public sau privat
Lăsarea liberă a animalelor pe domeniul public sau privat

500 – 1000 1000 – 2000
500 – 1000 1000 – 2000
500 – 1000 1000 – 2000
500 – 1000 1000 – 2000

Art. 15.3.Toate animalele de companie vor avea carnet de sănătate cu vaccinurile la
zi. Proprietarii, deținătorii legali ai câinilor de companie, au obligația să afișeze vizibil o
plăcută cu inscripționarea ,,Câine periculos” pe ușa sau intrarea de acces în proprietate.
CAPITOLUL XIII
CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI CU PRIVIRE LA CONSERVAREA ȘI
PROTECȚIA MEDIULUI

Art.16.1.(1) Protectia zonelor verzi constituie obligația tuturor persoanelor
fizice și juridice. Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi prevăzute în
planurile urbanistice se face numai cu aprobarea Consiliului Local Scrioaștea.
(2).
Compartimentele de specialitate ale Primăriei Comunei Scrioaștea au
obligația:
a) să programeze, să coordoneze și să urmărească activitatea de combatere a
rozătoarelor și insectelor vectoare de maladii și generatoare de disconfort, conform
legislației în vigoare;
b) să informeze populația și să asigure punerea în aplicare a măsurilor transmise de
organele de specialitate ale statului, în caz de epidemii și situații de criză.
Proprietarii sau administratorii apelor de suprafață au obligația:
a) să asigure curățenia și salubrizarea digurilor și a malurilor, a cursurilor de apă,
decolmatarea acestora;
b) să asigure conservarea biodiversității speciilor de plante și animale valoroase
care traiesc în jurul apelor.
c) să planteze de-a lungul cursurilor de apă și pe malurile apelor stătătoare specii
forestiere iubitoare de apă, valoroase din punct de vedere ornamental și oenologic.
(3).
Atunci când pentru executarea unor lucrări autorizate de construcții sau
reparații la clădiri sau infrastructură este necesar să se intervină pe zonele verzi, persoanele
sau societățile care execută aceste lucrări sau, dupa caz, beneficiarii lor, au obligația de a
folosi cât mai puțin posibil din zona verde, iar după terminarea lucrărilor să înlăture toate
materialele și să refacă zonele verzi afectate.
Dacă lucrările prevăzute la alin. 1 impun tăierea unor arbori sau arbuști, cei care
execută aceste lucrări sau, dupa caz, beneficiarii lor, vor suporta cheltuielile pentru
plantarea altor arbori sau arbuști.
Măsura prevăzută la alin. 2 nu se aplica in cazul cand distanta de la instalatiile
subterane urbane cabluri electrice, țevi, conducte pentru gaze, alimentare cu apă,
canalizare etc.) până la vegetația lemnoasă sacrificată a fost mai mică de 2 metri în cazul
arborilor și 1,5 metri în cazul arbuștilor.

(4).
În zonele verzi din fața imobilelor se vor planta numai flori, arbori și arbuști
ornamentali. Cultura plantelor legumicole, care au durată scurtă de vegetație și talie mică,
este interzisă. Plantarea pomilor fructiferi și a viței-de-vie este permisă numai dacă se
adoptă forme de conducere decorative, bolți, pergole, garduri etc. - și nu urmăresc, în
principal, un scop economic. Plantarea arbuștilor fructiferi - căpșun, coacăz, zmeur etc. este de asemenea, interzisă, din aceleași considerente ca și pentru plantele legumicole.
(5).
Tăierea totală sau parțială a arborilor din parcuri, grădini, scuaruri,
aliniamente stradale sau din jurul clădirilor va fi făcută numai de lucrătorii serviciului
specializat din Primăria comunei Scrioaștea, pe baza constatărilor proprii sau la sesizările
întemeiate ale cetățenilor.
(6).
Tăierea totală sau parțială a arborilor este permisă numai în cazurile cand
aceștia reprezintă un pericol real pentru trecători, clădiri sau alte bunuri din apropiere,
împiedică efectuarea unor lucrări autorizate sau reparații la clădiri și infrastructura, creează
un disconfort major pentru locuitorii din apropiere sau pun în pericol securitatea
circulației.
Atunci când numai părți ale arborilor creează inconvenientele prevăzute la alin. 1 i
se vor efectua tăieri parțiale, îndepărtându-se numai ramurile respective.
Tăierea totală a arborilor se va face la nivelul solului, sau dacă este posibil, din
rădăcini, fiind interzis să rămână resturi care au un aspect inestetic sau constituie un
pericol pentru trecători ori siguranța circulației.
Ar. 17.2. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între :

Nr.
Crt.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cuantum amenzi
-limite minime și maximeContravenții
Persoane
Persoane
fizice
juridice
-lei-leiEfectuarea tăierilor de corecții, defrișări, scoaterea din rădăcini a 500 – 1000 1000 – 2000
arborilor, arbuștilor, puieților sau a lăstarilor fără autorizările
legale
500 – 1000 1000 – 2000
Efectuarea plantărilor de arbori sau arbuști pe domeniul public al
comunei
500 – 1000 1000 – 2000
Schimbarea destinației zonelor verzi fără autorizările legale
Neîntreținerea în stare corespunzătoare a spațiilor verzi de către
întreținătorii legali
Nedecolmatarea, necurățirea și nesalubrizarea digurilor și a
malurilor cursurilor de apă
Arderea deșeurilor vegetale, menajere sau de altă natură în curți,
pe străzi sau în orice alte locuri
Pășunatul animalelor în zone de locuit al comunei

500 – 1000 1000 – 2000
500 – 1000 1000 – 2000
500 –1000 1000 – 2000
500 – 1000 1000 – 2000

Contravaloarea refacerii zonelor verzi distruse prin faptele de mai sus va fi
suportată de către cei care au produs paguba, în urma evaluarii efectuate de inspectorii de
specialitate din cadrul Primăriei comunei Scrioaștea.
Art.17.3.- Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

Nr.
Crt.

Cuantum amenzi
-limite minime și maximeContravenții
Persoane
Persoane
fizice
juridice
-lei-lei1.Însușirea arborilor doborăți în urma unor fenomene naturale sau a 500 –1000 1000 – 2000
arborilor care au fost tăiați, scoși din rădăcini în cadrul unor
lucrări specifice, fără aprobarea serviciilor de specialitate din
cadrul primăriei
2.Aplicarea unor tratamente cu pesticide fără autorizare

500 – 1000 1000 – 2000

CAPITOLUL XIV
CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI CU PRIVIRE LA PROTECȚIA SANITARĂ
ÎN LOCURILE PUBLICE

Art. 18.1. Organizatorii manifestărilor culturale sau sportive care se desfășoară
în, săli de sport, stadioane, alte locuri publice autorizate legal, au următoarele obligații:
a. Să permită accesul unui număr cel mult egal de spectatori cu capacitatea sălii
sau stadionului:
b. Să permită accesul permanent la ușile și căile de evacuare a persoanelor și
bunurilor în caz de urgență, să ia măsuri rapide de localizare a incendiilor și de limitare
a efectelor altor accidente;
c. Să asigure prezența, pe toată durata manifestării, a personalului instruit, care
cunoaște planurile de evacuare, pentru a asigura evacuarea în condiții de siguranță a
spectatorilor, în caz de incendiu sau alte evenimente negative;
d. Să interzică accesul spectatorilor cu materiale inflamabile, explozive sau de
altă natură, care pot periclita viața și integritatea corporală a celor care le folosesc sau a
altor persoane;
e. Să interzică accesul persoanelor în stare de ebrietate sau turbulente și să
evacueze de îndată persoanele care perturbă desfășurarea spectacolului sau
manifestării;
f. Să permită accesul în timp util, pentru ca la intrarea spectatorilor să nu se
producă aglomerație sau dezordine:
g. Să asigure buna funcționare a instalațiilor de lumini, sonorizare, aerisire,
încălzire, pentru ca spectatorii să poată urmări în cele mai bune condiții spectacolul sau
manifestația respectivã;
h. Imediat după încheierea manifestării să ia masuri pentru asigurarea curățeniei
și repararea eventualelor pagube produse, astfet încât sala sau stadionul să fie
permanent gata pentru organizarea unei noi manifestări;
i. Să asigure igienizarea și buna funcționare a grupurilor sanitare, dotarea
acestora în conformitate cu reglementările sanitare; numărul acestora trebuie să fie
corelat cu capacitatea sălii sau a stadionului, potrivit normelor sanitare;
j. Să respecte prevederile legale privind stabilirea locurilor speciale pentru
fumat; să indice aceste locuri în mod vizibil.
Art.18.2.Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:
- 1000 și 2500 lei - pentru organizatorii manifestărilor culturale sau sportive care

nu au respectat una sau mai multe din obligațiile prevăzute în art. 18.1
Art.18.3. Persoanele care participă în calitate de spectatori, la manifestările
culturale și sportive, organizate în săli de spectacole, săli de sport, stadioane și alte locuri
publice autorizate, sunt obligate:
a. Să intre în sală sau stadion numai pe baza de abonament sau invitație, cu excepția
cazurilor când intrarea este liberă;
b.Să păstreze ordinea ș i curățenia î n locul de desfășurare al manifestării, să aibă
o ținută decentă și un comportament civilizat, să dea concurs oamenilor de ordine în
izolarea și evacuarea persoanelor care comit acte de indisciplină, să păstreze calmul și
ordinea la intrarea și ieșirea în caz de urgență, să respecte regulile de prevenire și stingere
a incendiilor;
c. Să filmeze numai în locurile permise, amenajate și indicate în mod vizibil;
d. Să nu introducă în locul de desfășurare al manifestării bauturi alcoolice,
materiale sau substanțe periculoase.
Art.18.4. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:
- 100 - 500 lei - încălcarea de către persoanele fizice în calitate de spectatori a
uneia sau mai multor prevederi cuprinse in art. 18.3.

CAPITOLUL XV
CONSTATAREA CONTRAVENȚIILOR

Art.19.1. În cazul în care contravenientul nu respectă obligația de a înlătură situația
creată prin săvârșirea contravenției, organul constatator poate aplica, în mod repetat, după
fiecare somație la care contravenientul nu se conformează o nouă amendă pentru
contravenția săvârșită.
La societățile comerciale si institutii sanctiunea se aplica conducatorului acesteia,
patronului sau persoanei care a avut sarcina de a urmari indeplinirea obligatiilor respective.
Organul constatator stabileste amenda in procesul-verbal de constatare a
contraventiei; in afara sanctiunilor prevazute, organul constatator va stabili in cuprinsul
aceluiasi proces-verbalcand va fi cazul, valoarea pagubei produse prin contraventie. Dupa
caz, organul constatator vor fotografia sau filma faptele care constituie contraventie,
precizand in mod expres data si ora savarsirii faptei.
Art. 19.2. Constatarea si sanctionarea contraventiilor se face de catre:
- primarul si viceprimarul comunei Scrioaștea
- alte persoane imputernicite de primar
Art.19.3. Plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare a
contravenției se depun la Judecătoria Municipiului Roșiorii de Vede.
Art.19.4. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 15 zile de la data
încheierii procesului - verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din
minimul amenzilor prevăzute în prezentul regulament, făcându-se mențiune despre această
posibilitate în procesul-verbal.
Art.19.5. Pagubele pricinuite prin săvârșirea contravențiilor se recuperează în
conformitate cu prevederile legale.
Art.19.6. Sumele provenite din amenzi constituie venit integral la bugetul
local al comunei Scrioaștea .

Art. 19.7. Dispozitiile prezentei Hotărâri se completează cu prevederile O.G. nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
sau cand este cazul, cu dispozițiile corespunzătoare din actele normative speciale, în caz de
contrareitate fiind aplicabile acestea din urmă.
Art.19.8. Prezentul regulament se va aduce la cunoștința cetățenilor comunei
Scrioaștea, județul Teleorman prin afișare la avizierul primăriei, pe site-ul primăriei și prin
intermediul consilierilor locali .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Rădiță Florin-Jean

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al U.A.T. Scrioaștea,
Cernea Elena

Anexa nr.2 la H.C.L. nr._45 / 29.09.2021

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA
Cod fiscal 6853317

PROCES–VERBAL
de constatare şi sancţionare a contravenţiilor Nr.______
Încheiat azi ziua _____ luna _______________ anul _______, ora ______, în
localitatea ____________________________________

1.Agent
constatator
______________________________,
din
cadrul
______________________________, constat următoarele:
2. Persoana fizică _________________________________________, identificat
prin CNP ________________________, posesor act de identitate _______ seria _______,
nr.__________________, eliberat de __________________, cu domiciliul/reședința în
_______________________ str. ________________ .nr. ______ ,bl. ________, ap.___,
judeţul _______________,
3. Persoana juridică: ______________________________________ sediul în
___________________________________, număr de înmatriculare la Registrul
Comerţului ______________________, cod fiscal ______________, reprezentată prin
dl/dna identificat prin CNP ________________________, posesor act de identitate
_______ seria _______, nr.__________________, eliberat de __________________, cu
domiciliul/reședința în _______________________ str. ________________ .nr. _____ ,
bloc ________, ap.___, judeţul _______________,
În ziua de _____, luna _____________, anul _____, ora _____, locul
___________________________ următoarele :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Fapta săvârșită este prevăzută de :
- art. ________ alin. _____ din H.C.L. nr.______ / ____________ şi se sancţionată
de art.________ cu amendă de la ___________ lei, la _________ lei ;
- art. ________ alin. _____ din H.C.L. nr.______ / ____________ şi se sancţionată
de art.________ cu amendă de la ___________ lei, la _________ lei ;
- art. ________ alin. _____ din H.C.L. nr.______ / ____________ şi se sancţionată
de art.________ cu amendă de la ___________ lei, la _________ lei ;
- art. ________ alin. _____ din H.C.L. nr.______ / ____________ şi se sancţionată
de art.________ cu amendă de la ___________ lei, la _________ lei ;
- art. ________ alin. _____ din H.C.L. nr.______ / ____________ şi se sancţionată
de art.________ cu amendă de la ___________ lei, la _________ lei ;
Stabilesc :
a) avertisment ________ ;
b) amendă în sumă de ___________ lei .
5. Subsemnatul/a ________________________________ identificat/ă prin CNP
________________________ posesor/posesoare al/a _________ seria ____ nr.
_________ eliberat/ă de _______________________________ la data de
______________, domiciliat/ă în ________________________, str. _________________,
nr. _____, bl. _____, sc. ____, et. _____, ap. ______, judeţul/sectorul
____________________,
în
calitate
de
martor,
declar
că
numitul/numita_______________________________________ nu este de faţă / refuză /
nu poate să semneze procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
6.a) Alte menţiuni ale organului constatator (contravenientul nu se află de faţă,
refuză sau nu poate să semneze, motivele privind lipsa martorului etc.) _______________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) Obiecţiuni ale contravenientului ____________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
7. Înștiințare de plată :
Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii, în cuantum de
___________ lei, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesuluiverbal, la casieria Primăriei Comunei Scrioaștea, judeţul Teleorman sau Trezoreria
Municipiului Roșiorii de Vede în contul RO39TREZ60821A350102XXXX, cod fiscal
6853317.
În caz de neachitare la termenul stabilit se va proceda la executarea silită, conform
prevederilor legale.

8. Potrivit prevederilor art.31 şi 32 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului procesverbal de constatare şi de sancţionare a contravenţiei se poate face plângere, în termen de
15 zile de la comunicare, la Judecătoria Municipiului Roșiori de Vede.
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, conţinând rezoluţia de aplicare
a sancţiunii şi „Înştiinţarea de plată” şi s-a înmânat / comunicat contravenientului un
exemplar personal / prin afişare la domiciliu / cu scrisoare recomandată cu
confirmare de primire nr. _______ din _______________ .

Agent constatator,
(numele şi prenumele, semnătura)
_________________
L.S.

Contravenient,
(numele şi prenumele, semnătura)
____________________

Martor : _______________________/ ______________/______________________
(numele şi prenumele / semnătura / CNP)

Am primit un exemplar,
Contravenient,
___________________

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Rădiță Florin-Jean

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al U.A.T. Scrioaștea,
Cernea Elena

