
ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA FÂRDEA
CONSILIUL LOCAL

                                                         PROIECT DE HOTARIRE 
privind stabilirea fi sancfionarea unor contravenfii pe raza administrativ teritoriali a 
Comunei Fardea

Consiliul Local al Comunei Fardea, judetul Timiș, intrunit in sedinta ordinara in data
de;

Analizand Raportul de specialitate, intocmit de Compartimentul Administrativ;
               Avand avizul favorabil al Comisie de specialitate din cadrul Consiliului Local Fardea 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicata,
ale O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul
deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor
de ambalaje, ale O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, ale O.U.G. nr. 195/2005
privind protectia mediului, cu modificarile și completarile ulterioare,  ale Legii  nr. 101/2006,
Legea serviciului de salubrizare a localitătilor, republicată, ale Ordinului Ministerului Sanatatii nr.
119/2014 pentru aprobarea Normelor  de igiena și  sanatate  publica privind mediul de viata al
populatiei  și  ale  Legii  nr.  51/2006,  Legea  serviciilor  comunitare  de  utilitati  publice,
republicata;

Tinand cont de prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localităților urbane și
rurale,  ale Legii  nr.  50/1991  privind  autorizarea  executarii  lucrarilor  de  constructii,
republicata,  ale Legii  nr.  61/1991 pentru sanctionarea  faptelor  de incalcare  a  unor norme de
convietuire sociala, republicata, ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu
modificarile și completarile ulterioare, ale Legii nr. 114/1996 privind locuintele, republicata,
ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia, ale art.21,
art.24 §i art.28 din Legea cadru a descentralizarii nr.195/2006 i ale art.7, alin.(2) din Codul Civil,
republicatăi și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă in elaborarea actelor
normative;

În baza OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE:

Art.I.  Pentru intretinerea și exploatarea cailor publice, a sistemului de alimentare cu apă și
epurarea apelor uzate, precum și a canalizarii, următoarele fapte constituie contraventii:

a) executarea de lucrari sau săpaturi pe domeniul public sau privat al Comunei Fardea, fara
aprobarile legale,  neasigurarea  imprejmuirilor  de  protectie  și  iluminare  pe  timp  de
noapte, nesemnalizarea cu panouri de avertizare a zonelor unde se executa lucrarile;

b) neaducerea la starea initiala a zonelor și terenurilor unde au avut loc lucrari,
neevacuarea resturilor și gunoaielor rezultate in urma lucrarilor efectuate, precum și
depozitarea acestora in alte locuri decât cele stabilite prin aprobarea acordata;

c) depozitarea sau imobilizarea voluntara pe strazi, trotuare, in parcari, parcuri, pe zone verzi
sau  terenuri virane  a  materialelor  de  orice  fel  sau  a  utilajelor,  ambalajelor  și  altele
asemenea, ocuparea și utilizarea suprafetelor de teren apartinand domeniului public sau
privat al Comunei Fardea fara aprobarea consiliului local și fară plata taxelor stabilite
potrivit legii;

d) deranjarea activitatilor de intretinere și reparatii a străzilor, călcarea marcajelor proaspat
efectuate  in conditiile in care sunt asigurate semnalizarile de avertizare
corespunzătoare;

e) accesul, stationarea, parcarea și circulatia vehiculelor de orice fel pe zone verzi, precum
și spalarea vehiculelor sau a utilajelor pe străzi sau in alte locuri publice neautorizate;



f) distrugerea indicatoarelor de circulatie, a placutelor cu denumire a strazilor, a
numerelor administrative, cu plata contravalorii acestora;

g) acoperirea cu pamant, moloz sau alte materiale ale receptorilor caminelor de apa;
h) necurațirea namolurilor din camine etc.;
i) utilizarea aparatelor de masura și control neverificate metrologic;
j) racordarea ilegala la rețeaua de apa;
k) deteriorarea voluntara a aparatelor de masura și control sau a sigiliilor acestora;
l) deteriorarea voluntară a capacelor, ramelor metalice și a gratarelor de la rețelele de apa, ori

a caminelor acestora, daca nu intrunește elementele constitutive ale unei infractiuni;
m) deteriorarea sau distrugerea retelelor de apa, daca nu intrunește elementele constitutive

ale unei infractiuni;
n) deteriorarea  voluntara  a  racordurilor,  robinetelor,  branșamentelor  la  instalatiile  de

distribuire a apei, daca nu intrunește elementele constitutive ale unei infractiuni;
o) achizitionarea de capace, rame metalice, gratare sau :fragmente ale acestora provenite de la

rețelele de  apa, de la persoane ftzice sau juridice altele decat detinatorii de drept;
p) deteriorarea cișmelelor de apa de pe reteaua publica.
q) neevacuarea apelor acumulate in subsolul cladirilor de catre utilizatori;
r) mentinerea in stare de nefunctionare a gurilor de scurgere pentru apele pluviale de pe

strazi;
s) nepermiterea accesului personalului  tehnic autorizat la aparatele de masura  și  control  in

scopul citirii, inregistrarii sau efectuarii controlului de calitate al apei;
t) manevrarea neautorizata a vanelor și robinetelor din caminele de manevra precum 

și folosirea hidrantilor publici de personal neautorizat;
u) folosirea apei din cișmele pentru spalarea mâinilor și altor materiale, indiferent de natura 

acestora;
v) deversarea de ape menajere de orice fel pe domeniul public;
w) colectarea in cisterne particulare a apei potabile de la sursele publice
Art.2.  Contravenjiile prevazute la art.I se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 1.500

lei, pentru persoanele fizice și de la 600 lei la 2.500 lei pentru institutiile publice și agentii
economici, cu sau fara personalitate juridica, precum și pentru alte persoane juridice.

Art.3. In vederea crearii unor conditii de viata corespunzatoare pentru cetatenii Comunei
Fardea, a mentinerii și pastrarii curateniei, savarșirea urmatoarelor fapte pe domeniul public sau
privat al UAT Comuna Fardea constituie contraventii:

a) depozitarea sau  aruncarea  gunoiului  menajer  sau a  deșeurilor  de orice  fel  (inclusiv
ambalaje ale produselor alimentare, șervetele,  coji de seminte, tigari sau mucuri de
tigari, resturi de fructe sau alte alimente, etc.) in alte locuri decat in pubele, recipienti,
containere sau locuri special amenajate;

b) murdarirea strazilor sau trotuarelor cu gunoi, moloz, resturi vegetale, noroi sau pamant
de pe roțile autovehiculelor sau prin pierderi de materiale din caroseriile acestora;

c) neasigurarea  conditiilor  de  igiena  prin  operatii  de  curatenie,  dezinsectie și  deratizare  a
imobilelor și a spatiilor pe care le dețin;

d) colectarea neautorizata de deșeuri ș i  resturi menajere din pubele, containere sau
recipienti;

e) neridicarea deșeurilor produse de persoanele fizice sau juridice, conform prevederilor
contractuale stabilite in contractul de prestare a serviciului de salubrizare a localitități

f) scoaterea gunoaielor, a deșeurilor sau a apelor reziduale din localuri, magazine, puncte
de lucru ale societatilor comerciale sau alte imobile pe strazi, trotuare sau zone verzi,
precum și  indepartarea gunoiului  sau  resturilor  vegetale  maturate  și  adunate  de  pe
trotuare sau scuaruri in rigole sau pe carosabil;

g) deversarea sau evacuarea in mod intentionat a apelor uzate sau a dejectiilor din instalatiile
sanitare sau de canalizare pe strAzi, trotuare, zone verzi sau in apele curgatoare;

h) deversarea materialelor toxice, inflamabile sau explozive pe strazi, trotuare sau zone verzi,
pe malurile apelor curgatoare sau in alte locuri publice, precum și efectuarea de lucrari de
intreținere sau reparatii la  autovehicule in aceste  locuri  daca prin aceasta se  produc
scurgeri de combustibili, ulei sau alte lichide specifice ;



i) neluarea masurilor de catre agentii economici și institutiile publice care iși desfășoara
activitatea pe raza teritorial-administrativa a Comunei Fardea, de amplasare, la fiecare
intrare dinspre strada a unui COȘ de gunoi ș i pentru detinerea de recipienti compatibili
cu sistemul de colectare a gunoiului;

j) neindeplinirea obligatiei de curatire și maturare zilnica a trotuarelor, pergolelor și a șanturilor din
fata imobilelor  și  din  jurul  acestora,  de  curatire  a  ghetii  și  zăpezii  de  pe  trotuare  in  perioada
sezonului rece, de catre proprietarii, utilizatorii sau administratorii acestor imobile;

k) neasigurarea pastrarii  curateniei    și nerespectarea normelor igienico-sanitare in caminul
cultural /unitati de invatamant, cultura;

1) depozitarea sau aruncarea de deșeurilor de orice fel pe malul apelor curgatoare, pe marginea
arterelor  de circulatie,  pe  terenuri  virane,  sau  pe  orice  alte  terenuri  apartinand
domeniului public sau privat al Comunei Fardea;

m) depozitarea materialelor de constructii pe drumurile publice, precum și in alte locuri,
fara aprobarea primariei;

n) spalarea autovehiculelor pe domeniul public;
o) abandonarea pe domeniul public de aparate de orice fel, utilaje defecte, tonete,

chioșcuri, constructii metalice;
p) montarea schelelor sau macaralelor de constructii pe domeniul public, fara autorizari și 

f'ara plata taxelor legale;
q) montarea  pe  domeniul public,  de  mobilier, chioșcuri,  corturi,  tonete  pentru parcuri  de

distractii, circuri sau alte manifestări făra autorizarile legale;
r) expunerea pentru reclama publicitara pe domeniul public a unor vehicule,

autovehicule,  utilaje, aparatura sau marfuri fara autorizarile legale;
s) expunerea pentru vanzare pe domeniul public a vehiculelor, autovehicolelor,

autoutilitare, utilaje, remorci, etc., este interzisa;
t) murdarirea domeniul public prin efectuarea unor lucrari de reparatii la autovehicule,

ori urmare a  exploatarii autovehiculelor;
u) amplasarea rulotelor și containerelor de constructii pe domeniul public făra autorizarea 

și achitarea taxelor legale;
v) ocuparea domeniului public cu orice constructii provizorii, vehicule ș i autovehicule, sau 

materiale fara autorizarea și achitarea taxelor legale;
w) necuratirea, neintretinerea și nerepararea spatiului de parcare de catre detinatorii sau

concesionarii legali;
x) nesalubrizarea domeniului public la terminarea activitatilor autorizate in conditiile legii.
Art.4. (1) Contraventiile prevazute la art.3, se sanctioneaza cu amenda de cu amenda de la 100

lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice și de la 600 lei la 2.500 lei pentru institutiile publice și
agentii economici, cu sau fara personalitate juridica, precum și pentru alte persoane juridice.

 Art.5.  in vederea conservarii parcurilor, zonelor verzi și a zonelor florale de pe raza
teritoriala administrativa a Comunei Fardea, savîrșirea urmatoarelor fapte constituie
contraventii:

a) insușirea arborilor, puietilor, lastarilor doborîti de fenomene naturale, taiati sau scoși 
din radacini in urma unor aprobari legate, de alte persoane decit cele autorizate;

b) schimbarea destinatiei zonelor verzi fara autorizatie;
c) circulatia in parcuri cu autovehicule de orice fel sau cu vehicule cu tractiune animala;
d) lasarea libera a pasarilor și  animalelor in parcuri,  pe zonele verzi sau in alte locuri

interzise acestora din Comuna Fardea ;
e) distrugerea zonelor verzi amenajate cu arbuști, inclusiv ruperea sau taierea neautorizata a

arborilor sau arbuștilor;
f) fixarea pe arborii de afișe, anunturi sau alte inscriptii sau folosirea acestora pentru montarea

de bannere cu orice destinatie (promovarea activitatilor cultural-artistice sau sportive,
propaganda, etc.), fara aprobarea autoritatilor locale;

g) ingradirea zonelor verzi și utilizarea acestora in scop agricol sau pentru depozitarea de
materiale, resturi menajere sau deșeuri de orice fel;

h) degradarea sau deteriorarea, murdarirea, practicarea de inscriptii sau insemne prin
scrijelirea monumentelor de  orice fel;

i) distrugerea gardurilor sau a imprejmuirilor omamentale.



Art.6.  Contraventiile prevazute la art.5, se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la
1.500 lei, pentru persoanele fizice și de la 600 lei la 2.500 lei pentru institutiile publice și
agentii  economici,  cu  sau  fara personalitate juridica, precum și pentru alte persoane
juridice.

Art.7. Savârșirea urmatoarelor fapte privind intretinerea și utilizarea cladirilor și a
spatiilor cu alta destinatie constituie contraventii:

a) neintretinerea in stare corespunzătoare a clădirilor,  chioșcurilor,  spatiilor comerciale
unde iși desrășoară activitatea cu titlu de folosinta  sau proprietate,  prin  asigurarea
spălarii  geamurilor și  a vitrinelor,  inlocuirea  celor  sparte,  vopsirea  tocariei și  a
tâmplariei de lemn, aluminiu sau metal, inlocuirea plăcilor de tâmplarie degradate;

b) neluarea măsurilor de curiățire a fatadelor locuintelor și altor constructii, tencuirea și
zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de Consiliul Local.

c) nedepozitarea in ordine a materialelor necesare lucrărilor, rezultate din demolari sau
dezafectari;

d) neexecutarea de indata a curatirii căilor publice din jurul șantierelor de constructii,
murdărite cu pămant, moloz sau alte reziduuri de la aceste lucrări sau a acelora pe care
se executăi operatiuni de  incărcare sau descărcare de materiale sau produse care produc
murdarirea acestora;

e) mentinerea in stare necorespunzatoare a imprejmuirilor imobilelor, a gardurilor, portilor și
neluarea măsurilor de conservare a construcților;

f) aplicarea de afișe, reclame sau anunturi pe peretii clădirilor, pe stâlpi sau in alte locuri
decat locurile publice de afișaj de pe raza teritorial-administrativă a comunei Fardea,
inclusiv pe stalpii de sustinere ai retelei de alimentare cu energie electrică și iluminat
stradal sau montarea de bannere intre aceștia, fara acordul scris al proprietarului ș i fara
aprobarea autoritatilor locale;

g) nedeclararea la timp și exact  a numărului de persoane care locuiesc impreunii in aceiasi
locuintă, in vederea stabilirii corecte a cheltuielilor comune și a altor obligatii ce se
datoreaza ;

h) neintreținerea corespunzătoare a imprejmuirilor și organizarilor de șantier, precum și a
zonelor din jurul acestora;

i) neintretinerea  fatadelor de  la  magazine, chioșcuri sau  tonete, prin lucrări  de  reparatii,
zugrăvire sau vopsire;

j) neasigurarea conditiilor de igienă prin operatii de curătenie, dezinsecție și deratizare a
locuintelor individuale, anexe gospodiirești ori in jurul spatiilor in care iși desrașoară
activitatea;

k) nemontarea și neinlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, tiglelor ș i a geamurilor sparte,
precum ș i a   firmelor uzate sau deteriorate;

1) neimprejmuirea ș i nesalubrizarea terenurilor deținute cu orice titlu;
m) deteriorarea sau nepiistrarea la loc vizibil al numărului imobilului de catre proprietar ori

de către  locatari din blocuri;
n) neintretinerea clădirilor și instalatiilor aferente imobilelor de către proprietari;
o) imprejmuirea sau rezervarea unor suprafete aparținand domeniului public fară autorizare

legala;
p) amenajarea de terase pe domeniul public, pe suprafete mai mari decat cele aprobate;
q) neindepărtarea imediat după oprirea intemperiilor, a zăpezii și gheții de pe trotuare,

din fata imobilelor in care locuiesc sau iși desfășoara activitatea (zapada sau gheata se
depune langa trotuar, fara sa impiedice circulatia și scurgerea apei in rigole, șanturi, etc.;

r) nepresărarea de nisip sau alte materiale antiderapante pe trotuare, exclus sare, in fata
imobilelor detinute cu orice titlu, in caz de polei;

s) neasigurarea curăteniei trotuarului ș i a intretinerii spatiului verde din jurul imobilelor in
care locuiesc sau iși desfășoara activitatea;

t) depozitarea pe domeniul public a materialelor de constructii, a altor materiale ș i
ambalaje f ă r ă  autorizare legală;

u) nepăstrarea in bunăi stare de folosintă a băncilor, coșurilor de gunoi, indicatoarelor,
panourilor de afișaj, locurilor de joaca pentru copii, precum și a  altor dotari de
mobilier urban;

v) neaducerea la starea initială a zonelor verzi afectate de lucrări edilitar gospodărești



(gazonare, plantare de flori sau gard viu, etc.);
w) neintrețnerea zonei verzi și a materialului dendrofloricol din spatiile adiacente

locuintelor ș i a  blocurilor de locuinte.
Art.8. Contraventiile previizute la art.7 se sanctioneazii cu amenda de la 100 lei la 1.500

lei, pentru persoane fizice și de la 600 lei la 2.500 lei pentru institutiile publice și agentii
economici, cu sau f'ără personalitate juridică, precum și pentru alte persoane juridice.

Art.9. (1) Pentru protejarea mediului inconjurător, următoarele fapte constituie contraventii:
a. aruncarea gunoiului menajer produs in gospodăriile individuale in pubelele de
gunoi stradal sau in alte pubele decat cele repartizate, precum și aruncarea de deșeuri de
lemn sau rezultate din constructii  (moloz, caramizi, boltari, etc.) in pubelele destinate
pentru gunoi menajer sau la punctele de colectare a deșeurilor menajere;

b. aprinderea deșeurilor de orice fel in recipiente de colectare, in locuri publice sau in
orice  alte  locuri daca  se  produce  disconfort  sau  poluare,  precum și  folosirea  ca  și
combustibil  pentru  incalzirea locuintelor  a  deșeurilor  (textile,  de  piele,  de  materiale
plastice, cauciuc, etc.) sau a resturilor de lemn vopsite, lacuite sau imbibate cu Iichide
industriale specifice;

c. depozitarea neorganizata a materialelor  și crearea unor focare de infectie și insalubritate;
d. aprinderea  intentionata  a  mi r i s tilor,  tufarișului  și  vegetatiei  ierboase  uscate,  fară

aprobările legale și f'ara luarea masurilor specifice de P.S.I.;
e. defrișarea vegetatiei lemnoase din afara fondului forestier situata pe panta foarte mare;
f. provocarea de poluare prin evacuarea cu știinta in apa, atmosferă sau pe sol a unor

deșeuri sau substante periculoase;
g. spalarea in apele naturale a ambalajelor de pesticide și de alte substante periculoase,

precum și a utilajelor cu care s-au transportat;
h. nerespectarea interdictiilor in legatură cu utilizarea pe terenurile agricole de pesticide sau

ingrășăminte chimice;
i. deversarea in canalele menajere și pluviale a dejectiilor provenite de la grajdurile și

cotetele animalelor;
j. neluarea masurilor ce se cuvin pentru mentinerea și intretinerea curăteniei in jurul

imobilelor și pentru intretinerea vegetatiei aferente până la limita căilor publice de acces
in zona respectiva, daca aceste fapte nu constituie contraventii stabilite prin alte acte
normative;

k. depozitarea materialelor in zona șanturilor care pot optura scurgerea apei;
I) aprinderea sau arderea oricăror produse sau materiale in scopul recuperarii deșeurilor

metalice conținute in acestea sau pentru distrugerea lor;
m) deteriorarea spatiilor verzi și a materialului dendrofloricol existent prin rupere, 

taiere, calcare sau  prin alte mijloace;
n) efectuarea  taierilor  de  corectii,  defrișari,  scoaterea  din rădăcini  a  arborilor, arbuștilor,

puietilor sau a  lăstarilor fara autorizarile legale;
o) efectuarea plantarilor de arbori sau arbuști pentru amenajarea sau refacerea zonelor

verzi pe alte  amplasamente și fara autorizare
p) schimbarea destinatiei zonelor verzi fară autorizarile legale sau neintretinerea in stare

corespunzatoare a spatiilor verzi de către intretinatorii legali
q) traversarea sau călcarea cu piciorul a zonelor verzi de catre persoanele fizice;

r) tăierea in mod inestetic a arborilor sau arbuștilor tăierea se va face la nivelul solului
sau daca este posibil din rădacini;

s) deteriorarea spațiului verde in urma unor accidente de circulatie;
t) contaminarea, poluarea cu deșeuri de orice natura, resturi vegetale, reziduuri și alte

impuritati a  malurilor și albiei cursurilor de apa;
u) nemontarea  tubulaturii  pentru  evacuarea gazelor  arse  la  instalatiile proprii  de

incalzire la nivelul superior al imobilelor;
v) prelucrarea sau depozitarea unor materiale care emana mirosuri respingătoare sau fum;

w) neluarea masurilor de colectare in containere speciale, neutralizare și evacuarea pe
rampe special amenajate a deșeurilor și reziduurilor grosiere, a uleiurilor, grasimilor,
solventilor, vopselelor, detergentilor, produselor petroliere și a altor substante chimice
rezultate din procesele tehnologice la diferite obiective;



x) nementinerea in stare corespunzatoare a locurilor de agrement, de catre detinatorii legali;
y) circulatia sau stationarea autovehiculelor sau vehiculelor in parcuri sau pe zone verzi;
z) arderea deșeurilor vegetale, menajere sau de alta natură..

2) Protectia zonelor verzi constituie obligatia tuturor persoanelor fizice și juridice.
3) Compartimentele de specialitate ale Primariei Comunei F a r d e a  au obligața:

a) Sa programeze, sa. coordoneze și sa urmareasca activitatea de combatere a
rozatoarelor și   insectelor vectoare de maladii și generatoare de disconfort,
conform legislatiei in vigoare;

b) Sa informeze populatia și să asigure punerea in aplicare a masurilor transmise de
organele de specialitate ale statului in caz de epidemii, situatii de criza, altele.

4) Atunci cand pentru executarea unor lucrari autorizate de constructii sau reparatii la
cladiri  sau infrastructurii  este  necesar  să  se  intervină  pe  zonele  verzi,  persoanele  sau
societatile care execută aceste lucrari sau, după caz, beneficiarii lor, au obligatia de a
folosi cat mai putin posibil din zona verde, iar după terminarea lucrarilor sa inlature
toate materialele și să refacă zonele verzi afectate.
5) Dacă lucrarile prevazute impun taierea unor arbori sau arbuști, cei care executa

aceste lucrari sau, după caz, beneficiarii lor, vor suporta cheltuielile pentru
plantarea altor arbori sau arbuști.

6) Masura  prevazutii  la  alin.5  nu  se  aplică  in  cazul  cand  distanta  de  la  instalatiile
subterane  urbane (cabluri  electrice,  tevi,  conducte  pentru  gaze,  alimentare  cu  apii,
canalizare, termoficare) pană la vegetatia lemnoasă sacrificata a fost mai mica de 2
metri in cazul arborilor și 1,5 metri in cazul arbuștilor.
7) In  zonele verzi din fata locuintelor se vor planta numai flori, arbori și 
arbuști ornamentali.

8) Tăierea  totala  sau  parțială  a  arborilor  din  parcuri,  grădini,  scuaruri,  aliniamente
stradale sau din jurul cladirilor va fi facuta numai de lucratori specializati, pe baza
constatarilor Primariei Comunei Fardea sau la sesizarile intemeiate ale cetatenilor.

9) Taierea totală sau parțială a arborilor este permisa numai in cazurile cand aceștia
reprezinta un pericol real pentru trecători,  clădiri sau alte bunuri din apropiere,
impiedica  efectuarea  unor lucrari  autorizate  sau  reparatii  la  cladiri și
infrastructurii, creează un disconfort major pentru locuitorii din apropiere sau pun
in pericol securitatea circulatiei.

10)Atunci cand numai parti ale arborilor creează inconvenientele prevazute la alin.9 se
vor efectua taieri, indepartaându-se numai ramurile respective.

11)Taierea totala a arborilor se va face la nivelul solului, sau dacă este posibil, din
radăcini, fiind interzis să ramană resturi care au un aspect inestetic sau constituie un
pericol pentru trecatori ori siguranta circulatiei.

Art.10. Contraventiile prevazute la art.9 se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 1.500
lei, pentru persoanele fizice și de la 600 lei la 2.500 lei pentru institutiile publice și agentii
economici, cu sau fara personalitate juridica, precum și pentru alte persoane juridice.

Art.11. În vederea respectarii normelor de convietuire socială, savirșirea urmatoarelor fapte
constituie contraventii:

a) amplasarea de adaposturi pentru animale, pe domeniul public sau privat al
comunei Fârdea, altele decat cele aprobate de către autoriătile locale;

b) amplasarea adaposturilor pentru creșterea animalelor in gospodarii la distante
necorespunzatoare, cat și neevacuarea deșeurilor zootehnice provenite de la acestea
astfel incat sa produce. disconfort;

c) incălcarea de către persoanele fizice care circulă pe domeniul public cu animale,
a obligatiei de curătire a reziduurilor fecale sau furajere provenite de la animale ori
in urma hranirii acestora;

d) neluarea masurilor de interzicere a accesului liber pe domeniul public a
animalelor și pasărilor adăpostite in gospodariile persoanelor fizice sau in incintele
ș i curțile persoanelor juridice, precum și amplasarea adăposturilor pentru acestea
in locuri neingradite și neimprejmuite, cu acces direct pe domeniul public;

e) lăsarea in libertate a animalelor erbivore in parcuri și zone verzi, deplasarea animalelor 
neinsotite și neasigurate pe drumurile publice;



►f) detinătorii de pasari si animale au urmatoarele obligatii:
- să intretina adăposturile păsărilor și animalelor, conform regulilor sanitar -

veterinare, in permanenta  stare de curatenie  și  cel  putin  o data  pe an sa le
dezinfecteze și să le varuiască; să asigure evacuarea dejectiilor și depozitarea
gunoiului,  astfel  incat  să  nu constituie  surse de poluare a mediului
nconjurator;

- sa anunte imediat organele sanitar - veterinare de stat aparitia unor semne
de boala la animale, a primelor cazuri de moarte sau taiere din necesitate,
iar pană la  sosirea personalului  sanitar-veterinar  sa  izoleze  animalele
bolnave, să păstreze pe loc cadavrele, carnea, organele sau alte produse
rezultate de la animalele taiate din necesitate, luand măsuri ca acestea să
nu fie folosite sau vandute;

- sa respecte ș i  sa  aplice  intocmai  masurile  stabilite  de  organele  sanitar  -
veterinare de stat pentru prevenirea și combaterea bolilor la pasari și animale,
normele  și  masurile  sanitar  - veterinare;  sa respecte  regulile  sanitar  -
veterinare stabilite prin actele normative in vigoare, privind conditiile de
taiere a pasarilor și animalelor și de valoriflcare a produselor obtinute de
la acestea;

g) creșterea animalelor și pasarilor in cladiri cu mai multe apartamente sau in adăposturi
improvizate;

h) neevacuarea ritmica a reziduurilor animaliere colectate in fose septice creand astfel
disconfort vecinilor; fosa septica va fl amplasata la o distantă de 10 m fata de cea
mai  apropriată  limită  de proprietate conform reglementărilor igienico-sanitare in
vigoare, betonata și prevazuta cu capac;

i) amplasarea de grajduri, fose septice, platforme pentru depozitarea gunoiului in curti
sau gradini la  o distantă mai mica de 30 m de locuintele limitrofe;

j) murdarirea sau distrugerea mobilierului  urban existent pe domeniul public (coșuri de
gunoi, bănci, jocuri pentru copii, jardiniere);

k) utilizarea domeniului public pentru diferite activitati gospodarești (spalat rufe, gătit,
etc.);

m) construirea  in  mod  abuziv  pe  domeniul  public  de  imprejmuiri  și  adaposturi  de
animate (câini, pisici, pasari, etc.);

n) incinerarea sau abandonarea cadavrelor de animale și pasari pe domeniul public sau
privat al comunei;

o) creșterea și intreținerea cainilor pe raza comunei Fardea , se poate face cu respectarea
normelor sanitar - veterinare și a legilor in vigoare;

p) cetatenii sau persoanele juridice care detin imobile cu gradini și curte, pot să creasca și s
sa   intretina caini  care  vor  fl  tinuti  liberi  in  curte  dacă  există  imprejmuiri
corespunzătoare  care  sa  nu  permita evadarea câinilor de pe proprietatea privată  pe
domeniul public;
q) proprietarii, detinatorii legali de caini de companie au obligatia sa afișeze vizibil o

plăcuta cu inscriptionarea ,,Caine periculos" pe ușa de acces in proprietate;
r) detinatorii de caini vor putea plimba câinii in locurile publice numai in lesă a carei

lungime poate  fi maxim 3 m, pentru cainii care nu sunt agresivi;
s) cetătenii care detin câini agresivi sau clasiflcati ca periculoși potrivit O.U.G. m. 55/2002,

art.1 lit.a și b, vor putea plimba cainii numai cu botnita și in lesă cu lungime de maxim 1
m ș i sa detina carnet de sănătate pentru animate;

t) se interzice intrarea persoanelor  insotite de caini in institutii, magazine, sali de
spectacol și sport, locuri de joacă pentru copii,

u)  obstructionarea  autoritătilor  sanitar  -  veterinare de  stat  de  a-și  exercita  atributiile
stabilite prin lege.

                Art.12. Contravențile prevazute la art.11 se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la
1.500 lei pentru persoanele fizice și de la 600 lei la 2.500 lei pentru institutiile publice și
agentii economici, cu sau făra personalitate juridica, precum și pentru alte persoane juridice.

Art.13. In vederea asigurarii serviciului public de iluminat, precum și a alimentarii electrice
savarșirea urmatoarelor fapte constituie contraventii:

a) nementinerea și nefixarea la cota pavajului a pieselor vizibile (trape, capace, 



grătare, rasufliători etc.;
b) deteriorarea aparatelor de masură și control, a căminelor unde sunt amplasate acestea, a

conductelor, racordurilor și robinetelor;

c) interzicerea accesului personalului autorizat, la instalatiile interioare din incinta 
beneficiarului; racordarea la retele fara autorizatie sau avize legale;

d) nepozitionarea stilpilor de retele electrice pe amplasamentele aprobate;
e) distrugerea  retelei  și  a  lampilor  de  iluminat  public,  daca  nu  indeplinește  elementele

constitutive ale unei infractiuni;
f) modificarea iluminatului public cu ocazia diferitelor manifestari făra autorizarile legale
Art.14. Contraventiile prevazute la art.13 se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la

1.500 lei pentru persoanele fizice și de la 600 lei la 2.500 lei pentru institutiile publice și
agentii economici, cu sau fara personalitate juridica, precum și pentru alte persoane juridice.

Art.15.  In domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului și desfășurarii activitatii de
construire savârșirea urmatoarelor fapte constituie contraventii:

a) extinderea cimitirelor umane făra autorizatie sanitara  și  fara acordul autoritatii locale;
b) neimprejmuirea incintelor șantierelor de constructii sau a punctelor de lucru ș i

neinstalarea panourilor de avertizare și identificare;
c) nesemnalizarea corespunzatoare conform dispozitiilor legale a punctelor de lucru

atit pe timp de  zi cât și pe timp de noapte, pentru evitarea accidentelor;
d) neasigurarea curateniei exterioare (pneuri și șenile a autovehiculelor sau vehiculelor

de orice fel, la ieșirea din șantiere precum și din curti, terenuri, etc.;
e) nementinerea ordinii și curateniei pe caile publice de acces in șantiere precum și in jurul

acestora;
f) nesemnalizarea și neimprejmuirea cladirilor care nu prezinta siguranta in exploatare;

             Art.16. Contraventiile prevazute la art.15 se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la
1.500 lei pentru persoanele fizice și de la 600 lei la 2.500 lei pentru institutiile publice și agentii
economici, cu sau făra personalitate juridica, precum și pentru alte persoane juridice.

Art.17. Pentru administrarea legala a fondului locativ public savârșirea urmatoarelor fapte
constituie contraventii:

a) ocuparea  de  catre  orice  persoana a  unei  locuinte  din  fondul  locativ  public  fara
contract de inchiriere;

b) degradarea acoperișurilor  imobilelor  sau a  teraselor  acestora prin  montarea unor
antene de orice tip de catre ocupantii legali, alte persoane fizice, reprezentanti ori
angajati ai unor persoane juridice;

c) depozitarea in spatii apartinând fondului locativ public de catre ocupantii legali de
materiale sau obiecte nefolosibile, in conditii insalubre;

d) distrugerea sub orice forma a fondului locativ public de catre detinatorii de contract,
daca nu indepline§te elementele constitutive ale unei infractiuni;

e) lipirea, scrierea sau expunerea de anunturi in alte locuri decât pe panourile de afișaj de
catre proprietar, alte persoane fizice ori juridice.

Art.18. Contraventiile prevazute la art.17 se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 
1.500 lei pentru persoanele fizice și de la 600 lei la 2.500 lei pentru institutiile publice și agentii
economici, cu sau fara personalitate juridica, precum și pentru alte persoane juridice.

Art.19. Referitor la publicitatea pe domeniul public sau privat al UAT comuna Fardea 
savarșirea urmatoarelor fapte constituie contraventii:
a) lipirea afișelor, posterelor sau anunturilor publicitare in alte locuri decât cele autorizate;
b) montarea de panouri publicitare sau benere fara autorizare;
c) neintretinerea panourilor de afișaj sau de publicitate de catre utilizatorii sau detinatorii

legali;
d) neschimbarea materialelor de publicitate uzate sau deteriorate de catre detinatorii legali

ai acestora;
e) expunerea de materiale publicitare in cimitire, de catre persoane fizice ori juridice;
f) folosirea mijloacelor de transport in scopuri publicitare fara autorizare și achitarea

taxelor legale;
g) interzicerea  expunerii,  in  orice  fel,  a  produselor  destinate  v4nzarii  in  magazinelor

proprii, in orice loc in afara acestora;



h) interzicerea reclamei abuzive in vederea comercializarii produselor proprii.
Art.20. Contraventiile prevazute la art.19 se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 1.500 

lei  pentru persoanele  fizice  și  de  la  600  lei  la  2.500  lei  pentru  institutiile  publice  și  agentii
economici, cu sau fără personalitate juridica, precum și pentru alte persoane juridice.

Art.21. Referitor la transportul public la nivelul UAT Comuna Fardea savarșirea
urmatoarelor fapte constituie contraventii:

a) punerea in circulatie a autovehiculelor de orice fel care sunt deteriorate, nu
indeplinesc conditiile de curatenie și igiena sau care au scurgeri de ulei, motorina ori
alti carburanti sau lubrifianti;

b) efectuarea transporturilor de persoane prin curse pernanente, ocazionale, speciale, in
conventie sau neregulate, fara a poseda autorizatii legale;

c) instituirea de statii imbarcare - debarcare pe teritoriul comunei Fardea, altele decat cele
aprobate de Consiliul Local, precum și devierea  de  la traseul aprobat de Consiliul
Local.

Art.22. Contraventiile prevazute la art.21 se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 1.500 
lei  pentru persoanele  fizice  și  de  la  600  lei  la  2.500  lei  pentru  institutiile  publice  §ș  agentii
economici, cu sau :fara personalitate juridica, precum și pentru alte persoane juridice.

Art.23. Referitor la intretinerea și repararea strazilor la nivelul UAT Comuna Fardea 
savârșirea urmatoarelor fapte constituie contraventii:

a) deteriorarea imbracamintei parții carosabile,  a trotuarelor și a marcajelor rutiere prin
circularea cu mijloace de transport ori utilaje neadecvate;

b) executarea de lucrari sau interventii la reteaua tehnico - edilitara :fara autorizarile
legale;

c) neanuntarea organelor de specialitate din Primarie despre lucrarile de constructii,
reparatii sau interventii in carosabil, de unde rezulta pamântt, moloz sau alte deșeuri, in
vederea stabilirii locului de depozitare a acestora;

d) neintretinerea permanenta a curateniei șanturilor de scurgere a apelor pluviale, a
podetelor  și tuburilor de beton aferente acestora, pe intreaga lungime aferenta
proprietați, in vederea evitarii inundatiilor ori a stagnarii apelor;

e) oprirea  și stationarea autovehiculelor  pe zone verzi, scuaruri, insule de dirijare a
circulatiei, alveole  și  in  statiile  mijloacelor  de  transport  in  comun,  in  statiile  special
amenajate pentru autovehiculele care executa transport in regim de taxi, pe trecerile de
pietoni, pe benzile de circulatie semnalizate și marcate corespunzator;

f) oprirea și stationarea autovehiculelor pe locurile  de parcare rezervate pentru diferite
activitati sau pentru persoanele cu handicap, marcate și semnalizate corespunzator;

g) oprirea și  stationarea autovehiculelor pe trotuare in afara cazurilor permise prin
Hotararea Consiliului Local, iar in lipsa reglementarilor  speciale,  numai daca nu
ramâne liber un culoar de minimum 1,5 metri latime inspre marginea opusa partii
carosabile pentru circulatia pietonilor;

h) parcarea și stationarea autovehiculelor in zona de protecțe a șanturilor, daca aceasta ar
putea duce la deteriorarea sau functionarea necorespunzatoare a șanturilor;

i) rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniul public fara aprobarea
Consiliului Local și semnalizarea acestora cu altfel de insemne, marcaje sau dispozitive
decat cele agreate;

j) executarea de marcaje stradale de catre persoane neautorizate;
k) organizarea de curse neautorizate auto, moto și vehicule cu tractiune animala;
l) mutarea  semnelor  de  circulatie,  a  indicatoarelor  rutiere,  a  marcajelor  rutiere,  a

plăcutelor cu denumirea strazilor :fara autorizare legala, sau impiedicarea prin orice
mijloace a vizibilitatii acestora;

m) circulatia cu biciclete, motorete, scutere, ciclomotoare, motoscutere, motociclete pe
trotuare, in parcuri, cu excepța spatiilor special amenajate in acest scop;

n) abandonarea vehiculelor pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al comunei
Fardea pentru o perioada de 6 luni.

Art.24. Contraventiile prevazute la art.23 se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 1.500 
lei  pentru persoanele fizice și  de la 600 lei  la 2.500 lei  pentru institutiile publice și  agentii
economici, cu sau fara personalitate juridica, precum și pentru alte persoane juridice.



Art.25. Referitor la salubrizarea UAT Comuna Fardea săvarșirea urmatoarelor 
fapte constituie contraventii:

a) neincheierea  contractelor  pentru  colectarea  deșeurilor  menajere  cu  operatorul
autorizat  pentru prestarea activitatii de salubrizare și pentru colectarea deșeurilor
reciclabile cu unitatile de profil;

b) neincheierea de contracte separate pentru ridicarea deșurilor de alta natura decat
menajera;

c) transportul  deșeurilor  menajere  și  nemenajere  la  punctele  de colectare  in  recipiente
deschise sau neacoperite cu plasa de protectie;

d) neintocmirea graficelor cu frecventa de colectare a deșeurilor menajere și neavizarea
lor de catre organele in drept;

e) nerespectarea graficelor cu frecventa de colectare a deșeurilor menajere;
f) neinștiintarea  primariei  comunei  Fardea   asupra  modificarilor ce  intervin  in

graficele de colectare a deșeurilor;
g) neridicarea intregii cantitati de deșeuri și nelasarea in stare perfecta de curatenie a

platformei și recipientelor;
h) neasigurarea manipularii corespunzatoare a pubelelor și a coșurilor de gunoi stradale

precum  și  a celor  amplasate  pe  zona  verde,  de  catre  personalul  operatorului
serviciului public pentru a evita deteriorarea sau distrugerea acestora;

i) neefectuarea  salubrizarii  stradale  din  dreptul  locuintei  de  catre  fiecare
proprietar/locatar  prin golirea coșurilor de gunoi amplasate pe strazi și curatirea
spatiilor verzi;

j) transportul deșeurilor menajere, stradale și industriale de la punctele de colectare la
locul de depozitare in mijloace de transport deschise.

Art.26. Contraventiile prevazute la art.25 se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 1.500 
lei  pentru persoanele fizice și  de la 600 lei  la 2.500 lei  pentru institutiile  publice și  agentii
economici, cu sau fara personalitate juridica, precum și pentru alte persoane juridice.

Art.27. (1) Referitor la protectia sanitara in locurile publice, organizatorii manifestarilor 
culturale  sau sportive  care  se  desfașoara  in  Caminele   Culturale  din  comuna  Fardea   sali  de
spectacole,  sali  și  terenuri  de  sport, stadion,  alte  locuri  publice  autorizate  legal  au  urmatoarele
obligatii care, prin nerespectare, constituie contraventii:

a) sa permita accesul unui numar eel mult legal de spectatori cu capacitatea salii sau
stadionului;

b) sa permita accesul permanent la ușile și caile de evacuare a persoanelor și bunurilor
in caz de urgenta, sa  ia masuri rapide de localizare a incendiilor și  de limitare a
efectelor altor accidente;

c) sa asigure prezenta, pe toata durata manifestarii, a personalului instruit, care cunoaște
planurile  de evacuare,  pentru  a  asigura  evacuarea  in  conditii  de  siguranta  a
spectatorilor, in caz de incendiu sau alte evenimente negative;

d) sa interzica accesul spectatorilor cu materiale inflamabile, explozive sau de alta
natura, care pot periclita viata și integritatea corporala a celor care le folosesc sau a
altor persoane;

e) sa interzica accesul persoanelor in stare de ebrietate sau turbulente și sa evacueze
de indata persoanele care perturba desfașurarea spectacolului sau manifestarii;

f) sa puna in timp optim in vanzare biletele, respectind prevederile prevazute la lit. a 
și sa permita accesul in timp util, pentru ca la intrarea spectatorilor sa nu se produca
aglomeratie sau dezordine;

g) sa asigure buna functionare a instalatiilor de lumini, sonorizare, aerisire, incalzire,
pentru  ca spectatorii sa poata urmari in cele mai bune conditii  spectacolul sau
manifestatia respectiva;

h) imediat dupa incheierea manifestarii  sa ia masuri pentru asigurarea curateniei și
repararea eventualelor pagube produse, astfel  incit  salile  sa fie  permanent gata
pentru organizarea unei noi manifestari;

i) sa asigure igienizarea și buna funcțonare a grupurilor sanitare, dotarea acestora in
conformitate cu reglementarile sanitare; 

j) sa respecte prevederile legale privind stabilirea locurilor speciale pentru fumat, sa



indice aceste locuri in mod vizibil
(2) Persoanele  care  participa  in  calitate  de  spectatori,  la  manifestarile culturale  și

sportive, organizate in Caminele culturale din comuna Fardea pe terenuri de sport,
și alte locuri publice autorizate, au urmatoarele obligatii care, prin nerespectare,
constituie contraventii:

a) sa intre in sali, pe terenuri  numai pe baza de bilet, abonament sau invitatie, cu
exceptia cazurilor cind intrarea este libera;

b) sa pastreze ordinea și curatenia in locul de desfașurare al manifestarii,
c) sa aiba o tinuta decenta și un comportament civilizat,
d) sa dea concurs oamenilor de ordine in izolarea și evacuarea persoanelor care

comit acte de  indisciplina, sa pastreze calmul și ordinea la intrare și ieșirea in caz de
urgenta,

e) sa respecte regulile de prevenire și stingere a incendiilor;
f) sa fumeze numai in locurile permise, amenajate și indicate in mod vizibil;
g) sa nu introduca in locul de desfășurare al manifestarii bauturi alcoolice, materiale

sau substante periculoase.

Art.28. Contraventiile prevazute la art.27 se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 1.500 

lei pentru persoanele fizice și de la 600 lei la 2.500 lei pentru institutiile publice și agentii economici,
cu sau fara personalitate juridica, precum și pentru alte persoane juridice.

Art.29. (1) In cazul in care contravenientul nu respecta obligatia de a inlatura situatia 
creata prin savirșirea contraventiei, organul constatator poate aplica, in mod repetat, dupa fiecare
somatie la care contravenientul nu se conformeaza o noua amenda pentru contraventia savir§ita.

(2) La societatile comerciale și institutii sanctiunea se aplica conducatorului
acesteia, patronului  sau persoanei care a avut sarcina de a urmari indeplinirea obligatiilor
respective.

(3) Agentul constatator stabilește amenda in procesul-verbal de constatare a 
contraventiei.  in afara sanctiunilor prevazute, agentul  constatator va stabili in cuprinsul acelui
proces-verbal cand va fi cazul, valoarea pagubei produse prin contraventie. Dupa caz, agentii
constatatori vor fotografia sau filma faptele care constituie contraventie, precizind in mod expres
data și ora savirșirii faptei.

(4)  Art.30. Constatarea și sanctionarea contraventiilor se face de catre:
- Primarul Comunei Fardea;
- Viceprimarul Comunei Fardea;
- Persoanele imputernicite de catre Primarul Comunei Fardea;
- Agentii din cadrul Postului de Politie din Comuna Fardea.
Art.31. Plingerile formulate impotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiei

se depun la sediul institutiei din care face parte agentul constatator, urmind ca acestea sa fie
inaintate spre solutionare instantei competente teritorial (Judecatoria Faget).

Art.32. (1) Plata amenzii se face la casieria autoritatii administratiei publice locale sau 
ale  altor institutii  publice  abilitate  sa  administreze  veniturile  bugetelor  locale,  indiferent  de
localitatea  pe  a carei  raza  acestea  functioneaza,  de  cetatenia,  domiciliul  sau  de  reședinta
contravenientului ori de locul savir§irii contraventiei.

(2) 0 copie a chitantei se preda de catre contravenient agentului constatator,
sau se trimite, prin poșta, organului din care acesta face parte, in termen de 15 zile
lucratoare.
Art.33. (1) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 15 zile lucratoare de la 

data  incheierii procesului-verbal  ori,  dupa caz, de la  data comunicarii  acestuia,  jumatate din
cuantumul  amenzilor aplicate conform prezentului regulament, agentul constatator facand
mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal. Plata amenzii se face la casieria primariei
comunei Fardea sau prin virament in contul deschis in acest sens la Trezoreria Faget.

Art.34. Pagubele pricinuite prin savirșirea contraventiilor se recupereaza in 
conformitate cu prevederile legate.

                Art.35. Dispozitiile prezentei hotarari se completează cu prevederile O.G. nr.2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile și completarile ulterioare, neexcluzand in
nici un fel aplicarea celorlalte acte normative in vigoare la această data.



Art.36. Contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator, la cererea 
acestuia,  actul  de identitate,  iar  in  cazul  cetatenilor  straini,  persoane  fara  cetatenie  sau  a
cetatenilor cu domiciliul in strainatate, seria și numarul pasaportului ori ale altui document de
trecere a frontierei de stat, data eliberarii acestuia și statul emitent.

Art.37. Contraventiile se constată prin proces - verbal, ce va fi inmanat sau, dupa caz, 
comunicat  in copie  contravenientului.  Comunicarea  se  va  face  de  catre  organul  care  a  aplicat
sanctiunea.  In  cazul  in care contravenientul nu este prezent sau,  fiind  prezent  , refuza sa
semneze procesul - verbal,comunicarea acestuia, precum și instiintarea de plata se face de către
agentul constatator in termen de eel mult o luna de la data incheierii.

Art.38. Dacă contravenientul a fost obligat și la plata de despagubiri, odatș cu procesul-
verbal i se va comunica și instiintarea de plata, pe care se va face mentiunea cu privire la
obligativitatea achitarii despăgubirii in termen de 15 zile de la comunicare, in caz contrar urmand
sa se procedeze la executarea silita.

Art.39. La constatarea contravenților se va folosi, daca este cazul, aparate foto și video din 
dotarea primariei.

Art.40. Controlul asupra aspectelor prevăzute in prezenta hotarare se va efectua de 
catre echipe fonnate din:

1. doi reprezentanti ai Primariei Comunei Fardea;
2. un reprezentant al Postului de Politie Fardea .

Art.41. (1) Plangerea impotriva procesului - verbal de constatare a contraventiei, 
insotita de copia procesului verbal se depune la Judecatoria pe a carei raza teritorială functionează
organul constatator, in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acesteia. Punerea in
executare  a  amenzii și  a despagubirilor  se  va face de catre  organul  din care face  parte  agentul
constatator daca nu s-a promovat calea de atac impotriva procesului - verbal.

(2) În vederea executarii amenzii, organele mentionate mai sus vor comunica din
oficiu organelor de specialitate, conform prevederilor legale privind executarea silită a creantelor
bugetare, in a caror raza teritoriala domiciliaza sau are sediul contravenientul, procesul verbal de
constatare a contravenței și aplicare a sanctiunii, neatacat in termen, dupa caz, a dispoziței
hotararii judecatoreșii irevocabile prin care s-a solutionat plangerea.

Art.42. (1) Tarifele de determinare a despăgubirilor pentru pagubele  pricinuite prin 
savarșirea contraventiilor:

1. Distrugerea unui mp de stradă asfaltata - 1.700 lei.
2. Distrugerea unui mp de trotuar - 700 lei.
3. Distrugerea unui mp de strada betonata - 1.000 lei.
4. Distrugerea unui mp de trotuar pavat - 1.700 lei
5. Distrugerea unui coș de gunoi-300 lei.
6. Distrugerea unui mp zona verde - 250 lei.
7. Distrugerea unui trandafir - 12 lei.

           (2) Dacă prin fapta savarsita s-au cauzat prejudicii și exista tarif de evaluare a acestora,
agentul constatator care stabilește sanctiunea, stabilește și despagubirea pe baza de tarif, iar
daca nu exista tarif de evaluare a prejudiciului, partea vatamata iși va putea valorifica pretentiile
potrivit legii civile.
             Art.43.  Se  aprobă  modelul  procesului  -  verbal  de  constatare  și  sanctionare a
contraventiilor conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
             Art.44. Prezenta hotărare va intra in vigoare la data de       și va fi adusa la cunoștinta
cetatenilor Comunei Fardea prin afișarea in locuri publice, precum și pe site-ul propriu.
             Art.45. Prezenta hotarare se poate contesta de cei interesati la instanta competenta, in
termenul stabilit de lege




