ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA BRUIU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 15
privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire comunală, pe teritoriul
Comunei Bruiu
Consiliul Local al comunei Bruiu, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 martie 2016,
Având in vedere :
expunerea de motive nr. 476/25.02.2016 a Primarului comunei Bruiu;
raportul nr. 477/25.02.2016
prin care viceprimarul comunei propune aprobarea
Regulamentului privind normele de gospodărirea comunala,
Ţinând cont de Raportul de avizare al Comisiei pentru pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat, amenajarea teritoriului şi
urbanism, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, turism, servicii şi comerţ,
H
în conformitate cu prevederile:
w
- art. 8 şi art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor
urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002;
J|
- O.U.G nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
- art. 2, alin. (2) din O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si
cognpletarile ulterioare
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 9 şi al art. 45 alin. (1) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

fg

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind normele de gospodărire comunală, pe teritoriul
comunei Bruiu, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre in conformitate cu
prevederile O.G nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor rurale si urbane, cu modificările si
completările ulterioare.
Art. 2 Constatarea si sancţionarea contravenţiilor se va face de către Primarul si Viceprimarul
comunei Bruiu si de către persoanele imputemicite prin dispoziţie.
Art. 3 începând cu data adoptării prezentei Hotarari se abroga H.C.L nr. 22/2013 avand acelaşi
obiect de reglementare
Art. 4 Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari va fi asigurata de către Primarul si
Viceprimarul comunei Bruiu si de către persoanele imputemicite prin dispoziţie.
Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată autorităţilor şi va fi adusă la cunoştinţa publică prin
intermediul secretarului comunei.
Adoptata în Bmiu la 29 martie 2016.
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Anexa la H.C.L Nr.15/2016
Regulament privind normele de gospodărirea comunala, pe teritoriul Comunei Bruiii, in
conformitate cu prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi_rurale
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Potrivit prevederilor Ordonanţei nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şijurale,
aprobata prin Legea nr. 515/2002, buna gospodărire a acestora si respectarea normelor de igiena,
constituie o obligaţie fundamentala a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice,
agenţilor economici si a persoanelor juridice, precum si a cetăţenilor.
Ordonanţa stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice
locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţilor,
pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora.
Activităţile edilitar-gospodăreşti reprezintă ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes local,
desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale, prin care se
asigura buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igiena, precum şi
irxfhmusetarea localităţilor urbane şi rurale de pe întreg cuprinsul tarii.
Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti constituie o obligaţie
permanenta a consiliilor locale şi a primarilor, a autorităţilor şi instituţiilor publice, a agenţilor
eebromici cu sau fără personalitate juridică, precum şi a cetăţenilor.
Consiliile locale, precum şi primării răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea,
coordonarea şi controlul întregii activităţi de gospodărire şi infrumusetare a localităţilor, de păstrarea
ordinii şi curăţeniei în oraşele şi comunele tarii.
Potrivit prevedrilor O.U.G nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobata cu completări prin
Legea nr. 265/2006, autorităţilor administraţiei publice locale, precum si persoanelor fizice si juridice
le xevin obligaţii referitoare la regimul deşeurilor, protecţia apelor, protecţia atmosferei si gestionarea
zgomotului ambiental, protecţia solului si subsolului .
CAPITOLUL II
Obligaţiile Consiliului Local al comunei Bruiu şi ale Primarului comunei Bruiu
Art. 1. In acest context, Consiliul Local şi Primarul Comunei Bruiu, au obligaţia să asigure:
a) măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub supravegherea
organelor de specialitate ale statului;
b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului;
c) prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apa, prin depozitarea
necontrolata a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;
d) realizarea unor sisteme modeme de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor
şi gunoaielor, respectiv amenajarea unor locuri speciale de depozitare a materialelor rezultate din
demolare, în fiecare localitate;
e) respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism
aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;
f) curăţenia străzilor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a ghetii de pe străzi şi
trotuare, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea resurselor
materiale refolosibile;
g) repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podeţelor, curăţarea şi
amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea unor drumuri comunale
existente;

h) finalizarea construcţiilor începute;
i) întreţinerea în buna stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică a
locuinţelor apartinand domeniului privat al comunei Bruiu;
j) organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor;
k) repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei;
l) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;
m) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, a
terenurilor de sport şi de joaca pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement;
n) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare in unităţi de cultura aflate în
proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea consiliului local;
o) dezinsectia, desinfectia si deratizarea localităţilor
Protecţia M ediului:
- curăţarea şi salubrizarea cursurilor de apa, asigurarea scurgerii apelor, asanarea terenurilor
insalubre si prevenirea poluării apelor;
- aplicarea prevederilor din planul de urbanism si amenajarea teritoriului cu respectarea
principiilor privind protecţia mediului;
- urmărirea si respectarea legislaţiei de protecţia mediului de către operatorii economici;
- aprobarea programelor si proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii localităţilor cu
respectarea legislaţiei de mediu;
- promovarea unei atitudini corespunzătoare a comunităţii locale in legătură cu importanta
protecţiei mediului;
- asigurarea prin serviciile publice si operatorii economici responsabili, luarea masurilor de
salubrizare a localităţilor de intretinere si gospodărire a spatiilor verzi, parcurilor, spatiilor publice;
- conservarea si protejarea spatiilor verzi;
Secţiunea I
Obligaţiile instituţiilor publice, ale agenţilor economici şi ale celorlalte persoane juridice

Art. 2. Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le revin următoarele
obligaţii :
a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin
efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
b) să asigure repararea, spălarea geamurilor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi
faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea 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 formă, prin activităţi de curăţare,
dezinsecţie şi deratizare;
e) să depoziteze corespunzător deşeurile menajere, agricole, precum şi materialele refolosibile;
f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe
trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, pentru asigurarea igienei
publice si a curăţeniei in localitate;
g) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile
publice;
h) sa evite folosirea domeniului public pentru staţionarea de mijloace de transport, remorci si
alte utilaje, care afecteaza traficul rutier si pietonal;
i) intretinerea permanenta a şanţurilor de scurgere a apei pluviale si a podeţelor din fata
clădirilor, respectiv a terenurilor pe care le deţine sau le administrează;
j) se interzice utilizarea şanţurilor de scurgere din fata clădirilor pentru evacuarea apelor fecalemenajere si dejecţii animaliere;

k) se interzice depozitarea in şanţurile de scurgere, pe malul acestora, pe podeţe si tuburile de
b ^ to n aferente, a materialelor de construcţii sau deşeurilor de orice fel;
l) se interzice depozitarea pământului rezultat din curăţirea sântului pe marginea carosabila a
străzii;
Secţiunea a II - a
O bligaţiile cetăţenilor
Art. 3. In aplicarea prezentului regulament, cetăţenilor le revin următoarele obligaţii:
a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor deţinute în proprietate sau cu chirie, a anexelor
gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;
b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi
zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliul local;
c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate, în condiţiile şi termenele
stabilite de acestea;
d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea
d in 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 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 al comunei Bruiu pentru asigurarea igienei
publice şi a curăţeniei în localităţi;
i) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acetora pe drumurile publice;
j) întreţinerea permanenta a şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aferente proprietăţii;
j) se interzice utilizarea şanţurilor de scurgere din fata clădirilor pentru evacuarea apelor fecalemenajere si dejecţii animaliere;
k) se interzice depozitarea in şanţurile de scurgere, pe malul acestora, pe podeţe si tuburile de
beton aferente, a materialelor de construcţii sau deşeurilor de orice fel;
l) se interzice depozitarea pământului rezultat din curăţirea sântului pe marginea carosabila a
străzii;
Secţiunea a III - a
Obligaţiile persoanelor fizice si juridice privind protecţia mediului

Art. 4. - In aplicarea legislaţiei privind protecţia mediului, persoanelor fizice si juridice le revin
următoarele obligaţii:
a)
sa nu arda mirisitile, stuful sau vegetaţia ierboasa fara acceptul autoritarii competente pentru
protecţia mediului si fara informarea in prealabil a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta;
c) luarea de masuri de salubrizare a terenurilor deţinute cu orice titlu, neocupate productiv sau
funcţional, in special a celor situate de-a lungul cailor de comunicaţie rutiera;
d) efectuarea remedierilor zonelor in care solul si subsolul au fost afectate;
e) anunţarea autoritarilor despre situaţii accidentale care pun in pericol mediul si sa acţioneze
pentru refacerea sa;
f) gestionarea deşeurilor in condiţii de protecţie a sanatatii populaţiei si a mediului;
g) sa nu folosească ingrasaminte chimice si produse de protecţia plantelor pe suprafefele unde
sunt instituite masuri speciale de protecţie;
h) folosirea in perioada infloririi plantelor a căror polenizare se face prin insecte, numai a cele
tratamente cu produse de protecţia plantelor care sunt selective fata de insectele polenizatoare;
i) sa stocheze temporar ingrasamintele chimice si produsele de protecţia plantelor numai
ambalate si in locuri protejate, bine aerisite;
j) sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de
suprafafa;

k) sa nu deverseze in apele de suprafaţa si subterane, ape uzate, fecalo-menajere, substanţe
periculoase;
l) sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, in albiile pâraielor si in luciurile de apa, deşeuri de
orice fel;
m) sa nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deşeuri de orice
fel;
n) sa nu aprinda si sa folosească focuri deschise, decât in vetre special amenajate si semnalizate;
CAPITOLUL IV Sancţiuni
Contravenţii privind nerespectarea de către instituţiile publice, agenţii economici, alte
persoane juridice, precum si cetateni, a normelor cu privire la întreţinerea si pastrarea curăţeniei
a clădirilor, locuinţelor, anexelor gospodăreşti, incintelor, împrejmuirilor acestora, precum si a
domeniului public.
Art.5 - Constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 200 lei,
următoarele fapte:
a) neintretinerea curăţeniei si igienei in locuinţe, in anexele gospodăreşti, in curţi si in grădini,
precum si pe alte terenuri pe care le deţin, impiedicand prin aceasta convieţuirea in condiţii civilizate;
b) neasigurarea, potrivit legii, a lucrărilor de zugrăvire si vopsire a pârtilor exterioare ale
clădirilor, neinlocuirea jgheaburilor si burlanelor degradate, precum si neefectuarea altor lucrări de
reparaţii si intretinere la faţada imobilelor, creând astfel un aspect inestetic, zonei respective;
c) nefmalizarea construcţiilor incepute, pe baza autorizaţiilor eliberate de către Consiliul
Judeţean Sibiu - prin Serviciul de Urbanism, in condiţiile si in termenele stabilite de acestea;
d) nementinerea curăţeniei pe trotuare din fata gospodăriei sau a terenului pe care il folosesc;
e) neindepartarea zăpezii si a ghetii de pe trotuarele din fata imobilelor in care locuiesc sau pe
care le folosesc in alte scopuri;
e) depozitarea pământului rezultat din curăţirea sântului pe marginea carosabila a străzii si
neaducerea la starea intiala a cailor publice de acces;
f) neintretinerea permanenta a curăţeniei şanţurilor de scurgere a apei pluviale si a podeţelor din
fata locuinţelor, respectiv terenurilor pe care le deţine sau administrează;
g) arderea de resturi vegetale si menajere sau de alta natura in curii, pe străzi, pe terenuri
apaijinand domeniului public sau privat al statului, cat si pe terenuri proprietate privata;
h) necuratirea zăpezii si ghetii imediat după depunere, de pe porţiunea apartinand domeniului
public, din fata imobilelor pe care le deţin sau le administrează; zapada sau gheata rezultata se
depozitează astfel incat sa nu se impiedice circulaţia rutiera.
i) utilizarea şanţurilor de scurgere din fata clădirilor, precum si din apropierea unor surse de apa,
pentru evacuarea apelor fecale-menajere si dejecţiilor animaliere;
j) depozitarea in şanţurile de scurgere, pe malurile acestora, pe podeţe si tuburile de beton
aferente a materialelor de construcţie sau deşeurilor de orice fel;
Aceleaşi obligaţii revin societăţilor comerciale, pe toata durata funcţionarii acestora.
Art. 6 - Constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei,
următoarele fapte:
a) aruncarea sau depozitarea pe domeniul public sau privat, precum si in alte locuri publice, a
reziduurilor menajere si vegetale, a molozului si a altor reziduri, precum si a altor materiale de orice
fel;
b) evacuarea rezidurilor si apelor uzate prin maturare, din localuri, magazine sau imobile, pe
trotuare, in rigole sau pe carosabil;
c) expunerea prin lipire de afişe sau anunţuri in alte locuri decât cele special amenajate, precum
si scrierea pe clădiri sau monumente, de cuvinte obscene, lozinci de orice fel sau desenarea de insemne
de orice natura;
d) distrugerea si deteriorarea prin lovire sau incendiere a indicatoarelor de circulaţie, stafiilor de
calatori si alte asemenea dotări amplasate pe domeniul public ;

Persoana contravenienta va fi obligata la repararea integrala a prejudiciului cauzat.
e) menţinerea de reclame deteriorate sau inestetice pe faţadele sau acoperişurile imobilelor;
f) neluarea de către persoanele fizice si juridice a masurilor de imprejmuire si salubrizare a
terenurilor pe care le deţin in calitate de proprietar sau administrator;
Contravenţii privind nerespectarea de către persoanele fizice a normelor privind creşterea
si deţinerea de animale si păsări, altele decât cele de agrement, precum si circulaţia animalelor pe
r»zt comunei Bruiu.
Art.7 - Constituie contravenţii si se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 150 lei,
minatoarele fapte:
a) neevacuarea ritmica a rezidurilor animalelor, creând astfel disconfort vecinilor.
Rezidurile animalelor vor fi depozitate astfel incat sa nu creeze disconfort vecinilor.
b) circulaţia animalelor nesupravegheate pe drumurile publice si pasunatul nesupravegheat pe
marginea şanţurilor si a drumului public.
Contravenţii privind nerespectarea de către agenţii economici, instituţii, regiilor
autonome a normelor privind buna gospodărire si menţinere a esteticii comunei.
Art. 8 - Constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei,
următoarele fapte:
a) neasigurarea curăţirii geamurilor si vitrinelor, neinlocuirea celor sparte, neintretinerea
faţadelor clădirilor magazinelor, chioşcurilor unde isi desfasoara activitatea;
b) neamplasarea de către agenţii economici la fiecare intrare din strada la punctele de lucru sau
sediul unde isi desfasoara activitatea, a unui cos pentru ambalaje;
Procurarea acestora se va face in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
c) depozitarea necorespunzatoare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea sanitara a
cabinetului medical individual din Comuna Bruiu;
d) neasigurarea igienei in imobilele si incintele, sub orice forma, prin activitati de curatare,
dezinfectie si deratizare;
e) nedepozitarea corespunzătoare a rezidurile menajere, agricole, precum si materialele
refolosibile;
f) neefectuarea si nementinerea curăţeniei trotuarelor, a pârtii carosabile, a străzii sau a
drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc si sa indeparteze zapada si gheata de pe trotuarele
din fata imobilelor si incintelor in care isi desfasoara activitatea, pentru asigurarea igienei publice si
curăţeniei in localitate;
g) necuratarea mijloacelor de transport si a utilajelor la intrarea pe drumurile publice;
h) folosirea domeniului public pentru staţionarea sau parcarea de mijloace de transport, remorci,
utilaje, depozitare de materiale etc, care afecteaza traficul rutier, stradal si pietonal;
i) utilizarea şanţurilor de scurgere din fata clădirilor, precum si din apropierea unor surse de apa,
pentru evacuarea apelor fecale-menajere si dejecţiilor animaliere;
j) depozitarea in şanţurile de scurgere, pe malurile acestora, pe podeţe si tuburile de beton
aferente, a materialelor de construcţie sau deşeurilor de orice fel;
k) depozitarea pământului rezultat din curafirea sântului pe marginea carosabila a străzii si
neaducerea la starea intiala a cailor publice de acces.
Contravenţii privind nerespectarea de către Societatea de salubrizare a normelor privind
colectarea rezidurilor menajere.
Art. 9 - Constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500
lei,următoarele fapte:
a)
necolectarea rezidurilor menajere conform frecventei si in zilele programate prevăzute in
graficul de colectare, manipularea necorespunzatoare a recipientilor de colectare de către angajat
provocând deteriorarea acestora, precum si nesalubrizarea spatiilor pe care sunt amplasate;

b)
neluarea masurilor de acoperire si etanseizare a autovehiculelor de transport a rezidurilor
menajere fara a fi luate masurile de spalare si dezinfectie a utilajelor de colectare si transport a
rezidurilor menajere;
Contravenţii privind nerespectarea de către regiile autonome si societăţile comerciale a
normelor privind executarea lucrărilor de construcţii, reparaţii si demolări la clădiri, a lucrărilor
de reparaţii si intervenţii pe carosabilul străzii.
Art.10 - Constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei,
următoarele fapte:
a) neimprejmuirea incintelor de construcţii sau reparaţii a şantierului lucrărilor in execute si
neluarea masurilor de salubrizare si intretinere a curăţeniei in jurul imprejmuirilor;
b) nesalubrizarea suprafeţelor de carosabil sau trotuar pe care se executa lucrări de construcţie
ori reparaţii a acestora si intervenţii la gospodărirea subterana;
c) neinstiintarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Bruiu, despre lucrările
de construcţie de orice fel de unde rezulta pamant, moloz sau alte asemenea reziduri, in vederea
stabilirii traseelor pentru transportul si depozitarea acestora;
d) neasigurarea curăţeniei autovehiculelor de noroi sau alte reziduri pentru a nu murdari caile
publice, inainte de ieşirea acestora din zona construibila sau alte asemenea locuri;
e) neasigurarea curăţeniei cailor publice din zona de construcţii inclusiv a pârtilor din calea
publica care sunt cuprinse in incinta acesteia . inchiderea si ocuparea străzilor fara autorizaţie in
vederea executării de construcţii de orice fel;
g)
neinstalarea si nementinerea in loc vizibil unde se efectuează lucrările, pana la inchiderea
şantierului, a unui panou in care sa se indice denumirea, sediul si numărul de telefon al proiectantului,
beneficiarului si numele şefului punctului de lucru ;
Contravenţii privind nerespectarea de către cetateni, societari comerciale, regii autonome,
organizaţii si instituţii a normelor cu privire la întreţinerea si pastrarea curăţeniei scuarurilor,
zonelor verzi, clădirilor, locuinţelor, anexelor gospodăreşti, arterelor de circulaţie, cimitirelor si
locurilor publice precum si a imprejmuirilor acestora.
Ari. 11 - Constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 200 lei,
următoarele fapte:
a) taierea, ruperea ori scoaterea din rădăcini fara respectarea regimului silvic si aprobarea
primăriei, de arbori, arbuşti ori lastari cu sau fara ridicarea acestora;
b) insusirea de arbori doborâţi de fenomene naturale sau de arbori care au fost taiati sau scosi
din rădăcini fara aprobarea serviciului de specialitate al primăriei;
c) staţionarea autovehicululor de orice fel pe zonele verzi sau pe trotuare;
d) pasunatul pe zonele verzi ale comunei Bruiu;
e) distrugerea zonelor verzi prin rupere, calcare, taiere sau prin orice alte mijloace;
An. 12 - Constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 1.000 lei - 2500 lei,
următoarele fapte:
a) degradarea sau murdărirea monumentelor eroilor, troiţelor, a monumentelor din cimitire si
din alte locuri publice amplasate pe raza comunei Bruiu;
Contravenţii privind neefectuarea lucrărilor de dezinsectie si deratizare de către
persoanele fizice si juridice pe raza comunei Bruiu.
An. 13 - Constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei,
următoarele fapte:
a) neefectuarea lucrărilor de dezinsectie si deratizare ori de cate ori se impune;
b) impiedicarea sau neefectuarea lucrărilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare prin
societăţile comerciale agreate si autorizate de autoritatile abilitate;
Art. 14 - Constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 300 lei la 600 lei,
următoarele fapte:
a) sacrificarea animalelor destinate vanzarii in spatiile deschise sau in alte locuri publice.

b) comercializarea neautorizata a băuturilor alcoolice, precum si consumarea acestora in alte
lo c iri decât cele special amenajate;
c) colectele de orice fel pe teritoriul comunei Bruiu;
Art. 15 - Constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei,
următoarele fapte:
a) amplasarea sau depozitarea pe domeniul public, a bunurilor materiale de orice fel, ca utilaje,
ambalaje, tonete, chioşcuri, mese, construcţii metalice, materiale de construcţii de orice fel, caroserii de
autovehicule, autovehicule degradate, avariate, dezmembrate, parţial sau total, cu sau fara numere de
irumatriculare;
Contravenţii la normele privind transportul de mărfuri si persoane pe raza comunei
Bruiu.
Art. 16 - Constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda următoarele fapte:
a) punerea in circulaţie e a vehiculelor de orice fel care sunt deteriorate, nu indeplinesc
condiţiile de curăţenie si igiena, poluează atmosfera sau au scurgeri de ulei, carburanţi;
Sancţiuni contravenţionale: 300 lei-600 lei
b) neasigurarea curăţeniei si neigienizarii mijloacelor de transport de persoane de către cei ce le
deţin sau le folosesc, pe tot timpul in care acestea sunt in circulate.
Sancjiuni contravenţionale : 100 lei-200 lei.
c) incarnarea si etansarea necorespunzatoare a autovehiculelor ce efectuează transportul
diferitelor materiale pentru a preintampina imprastierea lor, in timpul transportului si murdărirea sau
degradarea cailor publice.
Sancţiuni contravenţionale : 400 lei-800 lei.
d) neasigurarea curăţirii cailor publice după efectuarea operajiilor de incarcare sau descărcare a
mijloacelor de transport.
Sancţiuni contravenţionale: 300 lei-600 lei.
Contravenţii privind nerespectarea de către persoanele fizice si juridice a normelor cu
privire la protejarea mediului înconjurător.
Art.17 - Constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 100 lei -200 lei
următoarele fapte:
a) depozitarea in şanţurile de scurgere a apelor pluviale, pe malurile acestora, pe podeţele si
tuburile de beton aferente acestora, a materialelor sau deşeurilor de orice fel;
b) utilizarea şanţurilor din fata clădirilor pentru evacuările ori scurgerile de ape fecalo-menajere
sau cu confinut periculos;
c) parcarea maşinilor sau utilajelor de orice fel in zona de protecţie a şanţurilor daca acestea ar
putea duce la deteriorarea sau funcţionarea necorespunzatoare a şanţurilor;
d) neintretinerea permanenta a curăţeniei şanţurilor de scurgere a apelor pluviale, a podeţelor si
tuburilor de beton aferente acestora pe intreaga lungime aferenta proprietăţii, in vederea evitării
inundaţiilor ori a stagnării apelor.
Contravenţii la normele privind protecţia mediului
Art. 18 - Constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda la 250 lei la 2.500 lei pentru
persoanele fizice si persoanele juridice a următoarele fapte:
a) arderea mirisitilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase fara acceptul autoritarii
competente pentru protecţia mediului si fara informarea in prealabil a Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenja ;
b) aprinderea si folosirea focurilor deschise, in alte zone, decât in vetre special amenajate si
semnalizate;
c) aruncarea si depozitarea pe malurile, in albiile pâraielor si in luciurile de apa a deşeurilor de
orice fel;
d) aruncarea deşeurilor de orice fel pe străzi, trotuare si pe locurile publice;
e) deversarea in apele de suprafafa si subterane, ape uzate, fecalo-menajere, substanţe
periculoase;

O folosirea ingrasamintelor chimice si produselor de protecţia plantelor in zonele sau pe
suprafefele unde sunt instituite masuri speciale de protecţie;
g) folosirea in perioada infloririi plantelor a căror polenizare se face prin insecte, numai acele
tratamente cu produse de protecţia plantelor care sunt selective fata de insectele polenizatoare;
h) spalarea obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de
suprafaţa;
CAPITOLUL V
Dispoziţii finale.
Art. 19 Sancţiunile se aplica in funcţie de gravitatea faptei, in următoarea ordine:
- avertisment;
amenda contravenţionala
In cazul in care contravenientul nu respecta obligaţia de a inlatura situaţia creata prin savarsirea
contravenţiei, organul constatator poate aplica in mod repetat, după fiecare somaţie, o noua amenda
pentru contravenţia savarsita.
Agentul constatator stabileşte amenda in cuprinsul procesului-verbal de constatare a
contravenţiei. In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la
ramanerea definitiva a sancţiunii si nu exista posibilitatea executării silite organul din care face parte
agentul constatator va sesiza instanţa de judecata pe a cărui raza teritoriala s-a savarsit contravenţia, in
vederea inlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activitati in
folosul comunităţii, tinandu-se seama de partea din amenda care a fost achitata.
Art. 20 - Constatarea si sancţionarea contravenţiilor savarsite in prezenta hotarare se face de
către:
a) primar si viceprimar, organele de police pentru toate contravenţiile.
b) salariaţii primăriei anume imputemiciti prin dispoziţii ale primarului comunei Bruiu;
d) alte persoane anume imputemicite de către primar.
Art. 21 - Pagubele pricinuite prin savarsirea contravenţiilor se recuperează in modul următor:
a) in situaţia in care exista tarif de evaluare a pagubelor, agentul constatator, daca are dreptul sa
aplice sancţiunea, stabileşte si despăgubirea pe baza de tarif, facand menţiunea corespunzătoare in
procesul-verbal;
b) daca nu exista tarif de evaluare a pagubei, partea vatamata isi va putea valorifica pretenţiile
conform legislatei civile in vigoare;
Art.22 - Importiva procesului verbal de contravenţie si de aplicare a sancţiunii, contravenienţii
pot face plângere, la Primăria comunei Bruiu in termen de 15 zile de la comunicare, anexand procesul
verbal de constatare a contravenţiei.
Art.23 - Achitarea pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesuluiverbal, ori, după caz, de la data comunicării acestuia, duce la scăderea la jumătate din minimul amenzii.
Art. 24 - Contestabile se soluţionează de către Judecătoria Agnita.
Art. 25 - Procedura constatării contravenţiilor si aplicarea acestora se completează cu
prevederile O.G. Nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Art. 26 - Prezentul regulament se va aduce la cunoştinţa cetăţenilor comunei Bruiu prin
afişare si prin intermediul consilierilor locali.
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