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HOTARAREA NR.83 
DIN 23.09.2019 

privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în 
domeniul edilitar-gospodăresc a ordinii, curăţeniei şi igienei publice a 
întreţinerii terenurilor şi curţilor a prevenirii incendiilor  precum şi a 

protecţiei mediului în comuna Moneasa 
 
 

 Ţinând  seama  de  necesitatea  organizării  şi  desfăşurării  în  bune  
condiţii a activităţii edilitar-gospodăreşti, a păstrării ordinii și liniștii 
publice, a curăţeniei şi igienei publice, a protecției mediuliui, a întreţinerii 
terenurilor şi curţilor, a creșterii animalelor și a prevenirii incendiilor pe 
teritoriul comunei Moneasa, 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MONEASA 
 Având în vedere prevederile legale cuprinse în actele normative: 
- Referatul compartimentului de specialitate nr. 2653 din 19.09.2019 din 
cadrul Primariei comunei Moneasa; 
- Expunere de motive a Primarului nr. 2654 din 19.09.2019; 
-O.G. nr.21/2002, actualizată, privind gospodărirea localităţilor urbane şi 
rurale;-Legii nr.50/1991, republcată, actualizată, privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor; 
-Ordinul  MIRA  ŞI  MADR  nr.  605/2008  pentru  aprobarea  Dispoziţiilor  
generale  de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului 
deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale; 
-Legea nr.61/1991, republicată,  privind sancţionarea faptelor de încălcare 
a unor norme de convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice; 
-HG nr.  857/2011privind  stabilirea  şi  sancţionarea  contravenţiilor  la  
normele  din domeniul sănătăţii publice-Ordinul  nr.  119/2014 pentru 
aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 
populaţiei-O.U.G. nr.195/2005, actualizată, privind protecţia mediului; 
-O.U.G. nr.78/2000, actualizată privind regimul deşeurilor; 
-Legii nr.101/2006, actualizată, a serviciului de salubrizare a localităţilor; 
-Legii nr. 107/1996, actualizată a apelor; 
-H.G.  nr.188/2002,  actualiztă, privind  aprobarea  unor  norme  privind  
descărcarea  în mediul acvatic al apelor uzate; 
-Ordinul  nr. 119/2014  pentru  aprobarea Normelor de  igienă şi sănătate 
publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 
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-H.G.nr.  857/2011 privind  stabilirea  şi  sancţionarea  contravenţiilor  la  
normele  din domeniul sănătăţii publice; 
-O.U.G. nr.55/2002, actualizată privind regimul de deţinere al câinilor 
periculoşi sau agresivi; 
-Legii  nr.12/1990,republicată, privind protejarea populaţiei împotriva unor 
activităţi comerciale ilicite; 
-Prevederile  O.G.  nr.2/2001,  actualizată privind  regimul  juridic  al 
contravenţiilor; 
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 
Moneasa; 
-Votul consilierilor locali prezenti la sedinta:  “pentru” 8 ,”impotriva” -, 
“abtineri “-"absenti" 1  . 
 
      In temeiul art.136(1) din OUG nr. 57/2019 privind  Codul administrativ,  
 

HOTARASTE 
 

 
ART.1Prezenta Hotărâre stabileşte obligaţiile în domeniul  edilitar- 
gospodăresc, al ordinii și  liniștii publice, al  salubrizării,  întreținerii 
curăţeniei  şi  igienei  publice și  a  protecției mediului înconjurător, al 
creșterii animalelor, al regulilor  pentru  prevenirea  incendiilorși al 
circulaţiei rutiere în comuna Moneasa,  pentru persoanele  fizice, agenţii 
economici, instituţiile publice  și  alte  persoane  juridice,  precum  și  
sancțiunile  aplicabile  în  cazul  nerespectării acestora. 
ART.2Nerespectarea sau neîndeplinirea obligaţiilor şi a responsabilităţilor 
stabilite prin prezenta hotărâre atrage răspunderea disciplinară, civilă, 
contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate şi se 
sancţionează potrivit legii și a prezentei Hotărâri. 
CAP.I ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC, ÎNTREŢINEREA 
SPAȚIILOR PUBLICE A TERENURILOR ŞI CLĂDIRILOR PUBLICE 
ȘI PRIVATE 
ART.3Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, 
buna gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igiena constituie o 
obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a 
instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice, 
precum şi a cetăţenilor 
ART.4Instituţiilor  publice,  agenţilor economici  şi  celorlalte  persoane  
juridice  le  revin următoarele obligaţii: 
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a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară 
activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor 
lucrări specifice; 
b) săasigure întreţinerea firmelor şi a fațadelor imobilelor în care îşi 
desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curățarea şi zugrăvirea periodică a 
acestora; 
c) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile 
interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de 
acces; 
d) să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice forma, prin 
activităţi de curatare, dezinsecţie şi deratizare; 
e)să depoziteze  corespunzător  reziduurile  menajere,  industriale,  
agricole,  precum  şi materialele refolosibile; 
f) să  efectueze  şi  sămenţină  curăţenia  trotuarelor,  a  părții  carosabile  a  
străzii  sau  a drumului,  a  locurilor  de  parcare pe care le folosesc şi să 
îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi 
incintelor în care îşi desfăşoară activitatea; 
g)  să respecte  măsurile  stabilite de  consiliul  localpentru  asigurarea  
igienei  publice  şi curăţeniei în localităţi; 
h)  să asigure  curățarea  mijloacelor  de  transport  şi  a  utilajelor  la  
intrareaacestora  pe drumurile publice. 
         i) să execute arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale 
numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor 
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor,  aprobate  prin 
Ordinul  ministrului  administraţiei şi internelor nr. 163/2007  de la 
Primăria comunei. 
ART.5 În  aplicarea prevederilor  prezentei  ordonanţe  cetăţenilor  le  
revin  următoarele obligaţii: 
a)  întreţinerea  şi  curăţenia  locuinţelor  pe  care  le  deţin  în  proprietate  
sau  cu  chirie,  a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi imprejmuirilor 
acestora; 
b)curățarea fațadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul 
străzii, tencuirea şi zugravirea periodică a acestora; 
c)finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiei de construcție 
eliberate de primar, în condiţiile şi în termenul stabilite de acesta; 
d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor; 
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; 
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f)îndepărtarea zăpezii şi a gheții de pe trotuarele din dreptul imobilelor în 
care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri; 
g)păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;h) 
respectarea măsurilor stabilite de  consiliul  local pentru asigurarea igienei 
publice şi a curăţeniei în localităţi; 
h) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile 
speciale și în modul stabilit de consiliul local;  
i) curățarea şi întreţinerea șanțurilor, rigolelor şi podețelor aferente 
proprietăţii; 
j) să  execute  arderea  miriştii,  vegetaţiei  uscate  şi a   resturilor   
vegetaleîn condiţii meteorologice fără vânt, prin colectarea în grămezi a 
vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să 
poată fi controlată, numai pe timp de zi, cu asigurarea mijloacelor şi 
materialelor pentru stingerea eventualelor incendii și supravegherea 
permanentă a arderii și stingerea totală a focului înainte de părăsirea 
locului arderii. 
ART.6 Constituie contravenţii în domeniul administrării domeniului 
public, întreținerii spațiilor publice, a terenurilor și a clădirilor publice și 
private faptele săvârşite de agenţii economici, instituţiile publice,  alte  
persoane  juridice,  persoanele fizice şi se sancţionează cu amendă, după 
cum urmează : 
a)Neîntreţinerea în stare corespunzătoare a curăţeniei şi igienei în clădiri, 
locuinţe, anexe gospodăreşti,  curţi,  grădini,  spaţii  publice  în  jurul  
imobilelor   aflate   în   administrarea proprietarilor (locatarilor), persoane 
fizice sau juridice, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru 
persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice; 
b)Ocuparea abuzivă a terenurilor publice ori schimbarea destinaţiei iniţiale 
a acestora, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei; 
c)Nerefacerea în termenul stabilit de autorităţile competentea distrugerilor 
de orice fel, inclusiv în urma unor accidente de circulaţie, a tuturor 
amenajărilor de pe domeniul public de genul: plantaţii, stâlpi de orice fel, 
mobilier urban, borduri, împrejmuiri, etc., se sancţionează cu amendă de  
la  500  la  1.000  lei  pentru  persoanele fizice şi de  la  1.000  la  2.500 lei 
pentru persoanele juridice;  
Pentru pagubele cauzate, contravenienţii vor achita şi despăgubiri egale cu 
valoarea de refacere a bunului distrus sau degradat. 
         d)Neîntreţinerea în stare corespunzătoare a imobilelor deţinute cu 
orice titlu-reparaţii şi zugrăvire  a  părţilor  exterioare  ale  clădirilor,  
neînlocuirea  jgheaburilor,  burlanelor  uzate, ţiglelor şi a geamurilor 
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sparte şi a panourilor publicitare uzate etc. se sancţionează cu amendă de  
la  200  la  500  lei  pentru persoanele fizice  şi  de  la  500  la  1.000 lei 
pentru  persoanele juridice; 
         e)Nemarcarea şi neizolarea imediată a zonei expuse, de către 
proprietarul construcţiei care, ca urmare a gradului de degradare al 
acesteia (desprinderi de elemente constructive, părţi din faţadă sau 
acoperiş) afectează spaţiul public, se sancţionează cu amendă de la 200 la 
500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele 
juridice; 
         f)Neexecutarea de  către proprietar a lucrărilor de întreţinere, 
reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii aflate în 
folosinţă exclusivă a acestuia, dacă acesta este de natură să aducă prejudicii 
celorlalţi proprietari, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei; 
          g) Neafişarea numărului de imobil de către proprietar se sancţionează 
cu amendă de la 50 la 200 lei; 
         h)Deteriorarea sau murdărirea în orice fel a clădirilor publice se 
sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei; 
          i)Scrierea sau executarea desenelor (graffiti, semne, inscripţii, etc.) pe 
pereţii imobilelor, garduri, porţi publice sau private se sancţionează cu 
amendă de la 200 la 500 lei; 
         j)Ocuparea domeniului public cu orice fel de construcţii sau materiale, 
montarea schelelor sau macaralelor de construcţii, containerelor, montarea 
de mobilier, chioşcuri, corturi sau tonete pentru desfăşurarea unor 
activităţi comerciale, cu parcuri de distracţii şi altele, fără aprobarea 
Primăriei sau fără achitarea taxelor legale se sancţionează cu amendă de la 
200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru 
persoanele juridice; 
Materialele de construcţie: mortar, beton, nisip,balast, pământ rezultat din 
săpături, alte deşeuri amestecate/resturi rezultate din activităţi de reparaţii 
şi amenajări la clădiri şi locuinţe şi din demolarea unor construcţii civile 
sau industriale, pot fi depozitate pe domeniul public, dacă  nu  afectează  
solul,  cu  condiţia  achitării  taxelor  legale  pentru  ocuparea  temporară  a 
domeniului public şi depozitarea lor în mod ordonat, în recipiente 
standardizate, compatibile cu  sistemul  de  colectare  şi  transport  al  
operatorului  public  de  salubrizare  sau  al constructorului contractat 
pentru ridicarea şi transportul acestora. 
             k) Abandonarea pe domeniul public a aparatelor de orice fel, a 
utilajelor defecte, tonetelor sau chioşcurilor, construcţiilor metalice, 
precum şi depozitarea autovehiculelor în stare dedegradare sau în curs de 
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dezmembrare pe domeniul public (parcări, alei, platforme, platforme 
gospodăreşti, zone verzi, carosabil) se sancţionează cu amendă de  la  200  la  
500  lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele 
juridice; 
              l) Ocuparea, îngrădirea, plantarea pe zonele verzi aparţinând 
domeniului public, fără avizul Primăriei, se sancţionează cu amendă de la 
200 la 500 lei; 
   m) Deteriorarea  mobilierului  rural  (bănci, coşuri, jardiniere, stâlpi,etc.), 
a spaţiilor de joacă pentru copii, a dotărilor din bazele sportive sau zonele 
de agrement, a împrejmuirilordestinate protejării spaţiilor verzi, a 
containerelor pentru deşeurile stradale, a panourilor cu reclame sau afișaj, 
a staţiilor de autobus, a chioşcurilor sau a altor dotări aflate pe domeniul 
public prin rupere, tăiere, lovire, călcare, aprindere, etc., sau prin 
înscrierea oricăror semne pe obiectele enumerate se sancţionează cu 
amendă de la 200 la 1.000 lei; 
  n)Modificarea poziţiei iniţiale a indicatoarelor de semnalizare rutieră se 
sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei; 
  o)Montarea de indicatoare rutiere (sau de orice fel) de către persoane  
neautorizate şi fără acordul Primăriei se sancţionează cu amendă de la 500 
lei la 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei  pentru 
persoane juridice; 
           p)Dezafectarea,   dezmembrarea   sau   modificareainstalaţiilor  
edilitar-gospodăreşti (receptori pentru ape pluviale, cămine de scurgere şi 
racorduri, hidranţi), precum şi mascarea sau acoperirea acestora prin 
asfaltare, betonare, etc., se sancţionează cu amenzi de  la  200  la 1.000 lei; 
          q)Executarea de lucrări de orice natură în carosabil, trotuare, zone 
verzi fără autorizaţie eliberată  de  către  Primărie,  se  sancţionează  cu  
amendă de  la  1.000  la 1.500  lei pentru persoanele fizice şi de la 1.500 –
2.500 lei pentru persoanele juridice; 
Excepţie fac lucrările de intervenţie de urgenţă efectuate de administratorii 
reţelelor de utilităţi, care se reglementează prin protocoalele încheiate cu 
autoritatea locală. 
          r)Nesemnalizarea corespunzătoare de către executant a lucrărilor 
efectuate pe domeniul public  se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 
2.500 lei; 
            s) Neefectuarea de către executant a lucrărilor de salubrizare a 
domeniului public şi a amplasamentelor  organizărilor  de  şantier  
aprobate,  atât  pe  parcursul  derulării  lucrărilor edilitar -gospodăreşti cât 
şi la finalizarea lor, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei 
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pentru persoanele fizice şi de la 2.000  la 2.500 lei pentru persoanele 
juridice; 
            t) Necurăţarea, acoperirea, obturarea şanţurilor de ape pluviale, 
rigolelor de colectare, a podeţelor şi tuburilor de beton din faţa imobilelor, 
pe întreaga lungime aferentă proprietăţii, dacă prin aceasta se provoacă 
staţionarea sau revărsarea apelor pe căile publice sau pe alte terenuri, se 
sancţionează cu amendă de  la  200  la  500  lei pentru persoanele fizice şi de  
la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice; 
            u)Păşunatul în alte locuri decât cele declarate și administrateca 
păşuni, se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei; 
             v)Nerespectarea limiteide vârstă inscriptionată pe echipamentele 
sau panoul de informare  al terenurilor de joacă, nepăstrarea curăţeniei în 
spaţiile de joacă, intrarea n spaţiul de joacă cu  câini şi  biciclete,  
consumarea  debăuturi  alcoolice  în  spațiul  dejoacă,  staționarea în 
grupuri,  pentru  alt  motiv  decît cel  de  agrement se sancţionează cu 
amendă de  la  200 la  400 lei; 
            w)Distrugerea sau mutarea echipamentelor şi împrejmuirii spaţiului 
de  joacă pentru copii, nerespectarea se sancţionează cu amendă de la 500 la 
1.000 lei; 
            y)Nerespectarea prevederilor și condițiilor privind arderea 
miriștilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se sancționează cu 
amendă de la 200 la 400 lei  pentru persoanele fizice și de la 1.000 la 2.500 
leipentru persoanele juridice. 
          CAP. II   RESPECTAREA ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE 
    ART. 7 Pentru  asigurarea  unui  climat  de  ordine  şi  liniste  
publicănecesar desfăşurării normale a activităţii economice, sociale, 
culturale şi pentru promovarea unor relaţii civilizate în viața cotidiană, 
cetăţenii sunt obligaţi sa aibă un comportament civic, moral şi responsabil, 
în spiritul legilor tarii şi al normelor de convieţuire socială. 
    ART. 8(1) Constituie contravenţii în domeniul respectării ordinii și 
liniștii publice faptele săvârşite de persoanele fizice şi se sancţionează cu 
amendă, după cum urmează: 
a)Săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi, obscene, proferarea de 
injurii, expresii jignitoare  sau  vulgare, ameninţări cu acte de violență 
împotriva  persoanelor  sau bunurilor acestora, de natura să tulbure 
ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să 
lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publicese 
sancționează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei. 
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 b)Apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoana aptă de 
muncă, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de 
faptese sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei. 
          c)aruncarea  asupra  unei  persoane,  construcţii  sau  asupra  unui  
mijloc  de  transport  cu obiecte  de  orice  fel,  cu  substanţe  inflamante,  
iritant-lacrimogene  sau  cu  efect  paralizant, corosive  sau  care  
murdaresc,  dacă  nu  s-au  produs  vătămări  ale  integrităţii  corporale  
sau sănătăţii ori pagube materiale se sancționează cu amendă de la 100 lei 
la 500 lei. 
         d)Atragerea de persoane, sub orice forma, săvârşită în localuri, 
parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de 
raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi 
îndemnul sau determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea 
unor astfel de faptese sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei. 
         e)pătrunderea,  cu  încălcarea  normelor  legale  de  acces,  în  sediile  
autorităţilor  publice locale,  instituţiilor  publice,  instituţiilor  de  
învăţământ  şi  spaţiilor  aparţinând  acestora, indiferent de destinaţia lorse 
sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei. 
         f)nerespectarea măsurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru 
buna desfăşurare a manifestărilor cultural-sportive se sancționează cu 
amendă de la 500 lei la 1.500 lei. 
         g)refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se 
consuma băuturi alcoolice, după ora de închidere sau la cererea 
indrepățităa unui salariat al localuluise sancționează cu amendă de la 100 
lei la 500 lei. 
         h)servirea cu băuturi alcoolice, în localurile publice, a consumatorilor 
aflaţi în vădită stare de ebrietate, precum şi a minorilor se sancționează cu 
amendă de la 500 lei la 1.500 lei. 
         i)Provocarea  ori  participarea  efectivă  la  scandal,  în  locuri  sau  
localuri  publicese sancționează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei. 
         j)Tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor, de către orice 
persoană,prin producerea de zgomote, larmăsau prin folosirea oricărui 
aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în 
sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare 
loc din imobile cu destinație de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a 
acestorase sancționează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei. 
           k)organizarea  de  petreceri  cu  caracter  privat  şi  utilizarea  de  
aparatură  muzicală  la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, 
în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul 
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apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în 
mediul rural se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei. 
           l)Alungarea din locuința comună a soţului sau soției, părintelui, a  
copiilor, precum şi a oricărei alte persoane aflate în întreţinerese 
sancționează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei. 
           m)nerespectarea măsurilor de ordine luate de organele competente în 
caz de calamitati naturale sau alte pericole publice se sancționează cu 
amendă de la 500 lei la 1.500 lei. 
          n)împiedicarea sub orice formă, a organelor însărcinate cu 
menținerea ordinii publice  de a-și  îndeplini  obligațiile  de  serviciu  
privind  legitimarea  sau  conducerea  unei  persoane  la sediul poliției ori al 
altui organ de stat sau de a lua măsurile necesare pentru menținerea ori 
restabilirea ordinii publicese sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 
lei. 
           (2)În cazurile în care faptele prevăzute la pct. a), c) şi i) ale art. 8 sunt 
săvârşite în incinta unei instituţii de învăţământ sau a cabinetelor medicale 
din comuna, sancţiunile aplicabile sunt amenzile de la 1.000 lei la 3.000 lei. 
 
 CAP.III ÎNTREŢINEREA CURĂŢENIEI, SALUBRIZAREA, 
CONSERVAREA ŞI  PROTECŢIA MEDIULUI   ÎNCONJURĂTOR  
         ART.9 Cetăţenii și persoanele juridice sunt obligaţi să respecte 
întocmai măsurile  stabilite de  primărie  pentru  asigurarea  igienei  
publice  şi  salubrităţii  localităţii,  precum  şi  regulile  elementare  de 
igienă în gospodăria,  incinta sau locuinţa proprie, astfel încât să nu creeze 
disconfort vecinilor şi să nu constituie pericol pentru sănătatea publică a 
comunităţii. 
         ART.10 Constituie contravenţii în domeniul întreținerii curățeniei, 
salubrizării, conservării și  protecției  mediului  înconjurător  faptele  
săvârşite  de persoanele juridice  și fizice  şi  se sancţionează cu amendă, 
după cum urmează: 
     a)Abandonarea  deşeurilor, a  ambalajelor sau  a  deșeurilor  rezultate  
din  activităţile economice  sau  din demolări de construcţii pe spaţiile verzi, 
căile de comunicaţie, în locuri publice  sau  pe  orice  terenuri  virane de 
lângă drumurile publice, drumurile agricole, malul Vaii Monesei, 
aparţinând  domeniului  public  sau  privat  al  comunei  sau  aflate  în  
proprietate privată,  se sancţionează cu amenzi de la 500 la 1.000 lei pentru 
persoane fizice şi de la 1.500 la 2.500 lei pentru persoanele juridice.  
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     b)Depozitarea  pe  domeniul  public  a  resturilor  vegetale  rezultate  din  
curăţarea grădinilor şi curţilorse sancţionează cu amendă de la 100 la 500 
lei. 
    c)Introducerea  în  recipienţii  destinaţi  colectării  selective  a  altor  
tipuri  de  deşeuri,  se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei. 
    d)Degradarea recipienţilor pentru colectarea selectivă a deşeurilor sau a 
coșurilor stradale amplasaţi pe domeniul public se sancţionează cu amendă 
de la 100 la 500 lei; 
    e)Nepermiterea accesului personalului operatorului căruia Primăria i-a 
atribuit activitatea de deratizare, dezinsecţie şi/sau dezinfecţie, în locurile 
unde  urmează să se realizeze operaţia, se sancţionează cu amendă de la 200 
la 500 lei. 
    f) Deteriorarea spaţiilor verzi sau a plantaţiilor de orice fel prin 
smulgere, rupere, tăiere, călcarea sau efectuarea detăieri neautorizate de 
arbori, din zonele aparţinând domeniului public, se sancţionează cu 
amendă de la 200 la 500 lei. 
    g) Murdărirea domeniului public ca urmare a activităţilor de încărcare -
descărcare  a mijloacelor de transport sau prin scurgerea din vehicul în 
timpul transportului de materiale de construcţie, pământ sau alte 
materiale, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei; 
    h) Aruncarea hârtiilor, ambalajelor, ţigărilor sau a cojilor de seminţe de 
către pietoni sau din autoturisme pe trotuare, carosabil sau zonele verzi se 
sancţionează cu amendă de la 100 la 300 lei; 
   i)Răspândirea neorganizată, direct pe sol (curţi, grădini, străzi, locuri 
riverane ş.a.) sau în Valea Monesei,  a  apelor  uzate  menajere,  fecaloid-
menajere  şi  industrial  se sancționează cu amenzi de la 500 la 1.000 lei 
pentru persoane fizice și de la 800 la 2.500 lei pentru persoane juridice. 
   CAP.IV  REGULI ŞI OBLIGAŢII PRIVIND CREŞTEREA 
ANIMALELOR  
       ART.  11(1) În gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă 
curentă şi canalizare printr-un sistem centralizat de distribuţie, 
adăposturile pentru creşterea animalelor în curţile persoanelor  
particulare,  de  cel  mult  6  capete  în  total  (ovine,  caprine,  porcine,  
bovine, cabaline) şi cel mult 50 de păsări se amplasează la cel puţin 10 m de 
cea mai apropiată locuinţă învecinată şi se exploatează astfel încât să nu 
producă poluarea mediului şi risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligaţia 
respectării condiţiilor de biosecuritate. 
                  (2) În gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul 
centralizat de apă curentă şi canalizare, adăposturile de animale de cel mult 
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două capete  cabaline,  5  capete  bovine,  15 ovine sau caprine, 5 capete 
porcine şi cel mult 50 de păsări se amplasează la cel puţin 10 m de cea mai 
apropiată locuinţă învecinată şi se exploatează astfel încât să nu producă 
poluarea mediului şi risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării 
condiţiilor de biosecuritate. 
        ART.12(1)Constituie contravenţii  în domeniul obligațiilor privind 
creșterea animalelor faptele săvârşite de persoanele juridice și fizice şi se 
sancţionează cu amendă, după cum urmează: 
a)Lăsarea în stare liberă pe căile publice a animalelor sau păsărilor se 
sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei. 
b)Sacrificarea animalelor (porci, viţei, miei etc.) pe spaţiile publice(străzi, 
trotuare, parcări, parcuri, zone verzi etc.) se sancţionează cu amendă de la 
200 la 500 lei. 
c)lăsarea în libertate sau accesul fără botniţă, lesă şi zgardă sau ham, în 
locuri şi localuri accesibile publicului, a câinilor sau a altor animale de 
companie care prezintă pericol pentru integritatea corporală a cetăţenilor 
se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei. 
d)nerespectarea normelor generale de curăţenie, igienă şi întreţinerea în 
condiţii optime a spaţiului comun de către proprietarii şi deţinătorii de 
animalese sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei. 
                       (2) Nerespectarea termenului stabilit în art. 12 se sancționează 
cu amendă de la 200 la 500 de lei pentru persoane fizice și de la 500 la 1.000 
lei pentru persoane juridice. 
   CAP.V CONSTATAREACONTRAVENŢIILOR ŞI CĂILE DE ATAC 
 ART. 13 Contravenţiile prevăzute în prezenta Hotărâre se constată de 
către reprezentanţii primăriei  comunei  Moneasa:  poliţia  locală, respectiv  
de  împuterniciţii  Primarului  din  cadrul personalului  primăriei comunei 
Moneasa,  respectiv  de personalul de control ale  instituţiilor de stat 
abilitate ( Poliţia, Jandarmeria,  Direcţia de Sănătate Publică, Garda de 
Mediu). 
 ART.14 (1)Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, 
la cererea acestuia, actul de identitate, iar în cazul cetăţenilor străini, 
persoane fără cetăţenie sau a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate 
seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei 
de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent.  
               (2)Contravenţiile  se  constată  prin  proces  verbal,  ce  va  fi  
înmânat  sau,  după  caz,  comunicat  în  copie  contravenientului  în  
termen  de  cel  mult  15  zile de  la  data  încheierii. Comunicarea  se  va  
face  de  către  organul  care  a  aplicat  sancţiunea.  În  cazul  în  care  
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contravenientul  nu  este  prezent  sau,  deşi  prezent,  refuză  să  semneze  
procesul  verbal, comunicarea acestuia precum şi înştiinţarea de plată se 
face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data 
încheierii. 
           (3) Dacă contravenientul a fost obligat şi la plata de despăgubiri, 
odată cu procesul verbali se va comunica şi înştiinţarea de plată pe care se 
va face menţiunea cu  privire  la obligativitatea  achitării  amenzii  şi  după  
caz,  a  despăgubirii  în  termen  de  15  zile  de  la comunicare, în caz 
contrar urmând să se procedeze la executarea silită. 
 ART.15. Împotriva  procesului verbal de constatare a contravenţiei se 
poate formula plângere în  termen  de  15  zile  de  la  data  înmânării  sau  
comunicării acesteia, potrivit  Ordonanţei Guvernului nr.2/2001, 
actualizată,  privind regimul juridic al contravenţiilor. 
ART.16.(1) Punerea în executare a amenzii şi a despăgubirilor se va face de 
către organul din  care  face  parte  agentul  constatator  dacă  nu  s-a  
promovat  calea  de  atac  împotriva procesului verbal.  
                        (2) În vederea executării amenzii, organele menţionate mai 
sus vor  comunica din oficiu organelor de specialitate, conform prevederilor 
legale privind executarea silită a creanţelor bugetare, în a căror rază 
teritorială domiciliază sau îşi are sediul contravenientul, procesul verbal de 
constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii, neatacat în termen.  
  ART.17.(1)Prevederile  prezentei  Hotărâri  se  completează  cu  
dispoziţiile  Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, actualizată, privind regimul 
juridic al contravenţiilor.  
                (2)Contravenientul  poate achita  în  termen  de  cel  mult  15  zile    
de  la  data  încheierii procesului-verbal  ori,  după  caz,  de  la  data  
comunicării  acestuia,  jumătate  din  minimul amenzii. 
CAP.VI  DISPOZIŢII FINALE 
 ART.18.Prezenta Hotărâre intră în vigoare în termen de 15 de zile  de  la  
aducerea  la cunoştinţa publică. 
 ART.19.Cu  ducerea la  îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează 
Primăria comunei Moneasa, prin Compartimentul de Politie Locala. 
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ART.20.Prezenta Hotărâre se comunică : 
 -Primarului comunei Moneasa; 
 -Personalului poliției locale a comunei Moneasa; 
 -Postului de poliție   Moneasa; 
 -Instituției Prefectului județul Arad și se va aduce la cunoștință publică 
prin afișare, postare pe pagina de internet oficială a comunei Moneasa și 
prin tipărire și distribuire la persoanele juridice și gospodăriile cetățenilor. 
 
 
                PRESEDINTE,                                           SECRETAR GENERAL, 
         BARBATEI LAZAR                                             PUIE IOAN 
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