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ROMÂNIA 

JUDEłUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PECIU –NOU 
 
 
                                                              HOTARARE 

privind constatarea şi sancŃionarea contravenŃiilor pe teritoriul comunei Peciu- Nou 
 

 
 Consiliul Local al comunei Peciu- Nou 
 Având în vedere raportul viceprimarului comunei Peciu- Nou şi proiectul de hotărâre avizat de 
Comisia pentru administraŃie publică locală; 

Văzând prevederile art.  7 şi art. 14 lit. d din Legea nr. 371/2004, art. 2 alin (2) şi art. 15 alin. 2  din 
O.G. 2/2001, art. 32 lit. h) din H.G. 2295/2004, 

În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, 
 

HOTĂREŞTE: 
 

Art. 1. Asigurarea ordinii şi lini ştii publice, păstrarea curăŃeniei, comerŃul stradal, protecŃia mediului 
înconjurător, respectarea normelor de  convieŃuire socială şi igienă pe teritoriul Comunei  Peciu –Nou 
constituie o obligaŃie fundamentală a autorităŃilor administraŃiei publice, instituŃiilor publice, agenŃilor 
economici, a altor persoane juridice, precum şi a cetăŃenilor. 
 Art. 2. (1) Constituie contravenŃie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte de către persoanele 
juridice, dacă nu sunt comise în astfel de condiŃii, încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracŃiuni: 

a) NeîntreŃinerea curăŃeniei şi igienei în magazine, localuri de alimentaŃie publică, chioşcuri, tonete şi 
spaŃiile din jurul acestora; 

b) Neintretinerea in stare corespunzatoare a imobilelor in care isi desfasoara activitatea, prin efectuarea 
lucrarilor de reparatii, amenajari si a altor lucrari specifice; 

c) Neasigurea reparării, spălării geamurilor si a vitrinelor, neinlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, 
Ńiglelor, olanelor şi a geamurilor sparte la frontul străzii, precum şi a firmelor uzate şi deteriorate , 
neintretinerea firmelor si a fatadelor imobilelor in care isi desfasoara activitatea, inclusiv nespalarea, 
necuratarea si nezugravirea periodica a acestora; 

d) Neîmprejmuirea şi nesalubrizarea terenurilor deŃinute cu orice titlu; 
e) Neasigurarea curateniei la locurile de depozitare a materialelor in curtile interioare si pe celelalte 

terenuri pe care le detin, precum si pe caile de acces; 
f) Neasigurea igienei in imobilele si incintele detinute sub orice forma, prin activitati de curatare, 

dezinsectie si deratizare; 
g) Depozitarea necorespunzatoare a reziduurilor menajere, industriale, agricole, precum si a materialelor 

refolosibile; 
h) Neefectuarea si nementinerea curateniei trotuarelor, a partii carosabile a strazii sau a drumului, a 

locurilor de parcare pe care le folosesc; 
i) Neindepartarea zapezii si a ghetii imediat după depunere sau cel târziu până la ora 0900 de pe 

trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiesc sau pe care le folosesc in alte scopuri. Este interzisă 
în acest scop folosirea sării. Zăpada sau gheaŃa se va depune lângă trotuar fără să împiedice circulaŃia 
şi scurgerea apei în şanŃurile de colectare; 

j) Nerefacerea zonelor verzi afectate de lucrări edilitar gospodăreşti prin lucrări de gazonare, plantaŃii 
de flori sau gard viu; 

k) Împrejmuirea şi ocuparea domeniului public fără autorizare; 
l) Nefinalizarea constructiilor incepute, pe baza autorizatiilor eliberate de primar, in conditiile si in 

termene;                                                                                                                                                 
Neefectuarea curăŃeniei în jurul şantierelor de construcŃii şi reparaŃii; 

m) Neîncheierea contractelor pentru colectarea de deşeuri menajare cu operatori de servicii publice de 
salubrizare şi pentru colectarea deşeurilor : 

n) Nesalubrizarea în aceeaşi zi a suprafeŃei carosabilului sau trotuarului unde se execută lucrări de 
construcŃii, reparaŃii sau intervenŃii la reŃeaua tehnico – edilitară; 
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o) Neamplasarea la fiecare intrare din stradă, la punctele de lucru şi la sediul unde îşi desfăşoară 
activitatea a unui coş de gunoi. 

 
Art. 2. (2) Constituie contravenŃie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte de către persoanele 

fizice, dacă nu sunt comise în astfel de condiŃii, încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracŃiuni: 
 

a) Neintretinerea si necuratenia locuintelor pe care le detin in proprietate sau cu chirie, a anexelor 
gospodaresti, a curtilor si imprejmuirilor acestora; 

b) Necuratarea fatadelor locuintelor si a altor constructii amplasate la frontul strazii, tencuirea si 
zugravirea periodica a acestora, potrivit masurilor stabilite de consiliile locale; 

c) Neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, Ńiglelor, olanelor şi a geamurilor sparte la frontul străzii; 
d) Nefinalizarea constructiilor incepute, pe baza autorizatiilor eliberate de primar, in conditiile si in 

termenele stabilite de acestea; 
e) Nerepararea si neintretinerea instalatiilor aferente imobilelor; 
f) Nementinerea curateniei pe trotuare, pe partea carosabila a străzii sau a drumului, pe portiunea din 

dreptul gospodariei si a locurilor de parcare pe care le folosesc; 
g) Neîmprejmuirea şi nesalubrizarea terenurilor deŃinute cu orice titlu; 
h) Necosirea ierbii, a gazonului din spaŃiile verzi aferente sau limitrofe imobilului, curŃii, grădinii. 
i) Neafişarea numărului de imobil la loc vizibil; 
j) Proprietarii, deŃinători legali de câini de companie au obligaŃia să afişeze vizibil o plăcuŃă cu 

inscripŃionarea „Câine periculos” pe uşa de acces în proprietate. 
k) Neindepartarea zăpezii si a ghetii imediat după depunere sau cel târziu până la ora 09 de pe trotuarele 

din dreptul imobilelor in care locuiesc sau pe care le folosesc in alte scopuri; Este interzis în acest 
scop folosirea sării. Zăpada sau gheaŃa se va depune lângă trotuar fără să împiedice circulaŃia şi 
scurgerea apei în şanŃurile de colectare;  

l) Nedepozitarea reziduurilor menajere si a gunoaielor numai in locurile special amenajate de 
autoritatile administratiei publice locale; 

m) Necuratarea vehiculelor/autovehiculelor la intrarea acestora pe drumurile publice. 
n) Nerefacerea zonelor verzi afectate de lucrări edilitar gospodăreşti prin lucrări de gazonare, plantaŃii de 

flori sau gard viu; 
o) Împrejmuirea domeniului public fără autorizare; 
p) Cultivarea grădinilor de legume şi zarzavat pe domeniul public; 
q) Neefectuarea curăŃeniei în jurul şantierelor de construcŃii şi reparaŃii. 
r) Neîncheierea contractelor pentru colectarea de deşeuri menajare cu operatorii de servicii publice de 

salubrizare şi pentru colectarea deşeurilor recirculabile cu unităŃile de profil; 
s) Nesalubrizarea în aceeaşi zi a suprafeŃei carosabilului sau trotuarului unde se execută lucrări de 

construcŃii, reparaŃii sau intervenŃii la reŃeaua tehnico – edilitară; 
 
(3) ContravenŃiile prevăzute la alin (1) şi (2) se sancŃionează cu amendă cuprinsă între: 

  200 – 300 lei - persoane fizice 
  400 – 500 lei - persoane juridice 
 

Art. 3. (1) Constituie contravenŃie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte de către persoanele 
juridice, dacă nu sunt comise în astfel de condiŃii, încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracŃiuni: 

 
a) Neefectuarea curăŃeniei străzilor, parcurilor şi a altor zone publice de către operatorul de serviciu 

public; 
b) Neasigurarea manipulării corespunzătoare a pubelelor şi a coşurilor de gunoi stradale, de către 

personalul operatorului serviciului public pentru a evita deteriorarea sau distrugerea acestora; 
c) Neîntocmirea şi nerespectarea graficelor cu frecvenŃa de colectare a deşeurilor menajere şi 

neavizarea lor către organele în drept. 
d) NeînştiinŃarea Primăriei Comunei Peciu- Nou asupra modificărilor ce intervin în graficele de 

colectare a reziduurilor; 
e) Nerespectarea notificărilor transmise de către Primaria comunei Peciu-Nou privind starea sau 

executarea unor lucrări specifice de salubrizare stradală; 
f) Neîncheierea contractelor pentru incinerarea deşeurilor spitaliceşti rezultate din activitatea sanitară 

de stat şi particulară, pentru unităŃile sanitare. 



 3 

g) SocietăŃile comerciale care au în exploatare staŃii de alimentare cu carburanŃi, amplasate pe 
domeniul public, sunt obligate să întreŃină şi să repare pavajele şi spaŃiile verzi aferente acestora. 

 
(2) ContravenŃiile prevăzute la alin. (1) se sancŃionează cu amendă cuprinsă între: 

  400 – 1.000 lei - persoane juridice 
 

Art. 4. (1) Constituie contravenŃie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte de către persoanele 
fizice/juridice, dacă nu sunt comise în astfel de condiŃii, încât, potrivit legii penale, să fie considerate 
infracŃiuni: 
 

a) Distrugerea spaŃiilor verzi, şi a materialului dendrofloricol existent,  prin rupere, tăiere, călcare sau 
prin alte mijloace; 

b) Efectuarea tăierilor de corecŃii, schimbarea destinaŃiei zonelor verzi, defrişări, scoaterea din rădăcini a 
arborilor, arbuştilor, puieŃilor sau a lăstarilor, de pe domeniul public fără aprobare scrisă din partea 
Primăriei comunei Peciu- Nou; 

c) Efectuarea plantărilor de arbori sau arbuşti pentru amenajarea sau refacerea zonelor verzi de pe 
domeniul public fără aprobare scrisă din partea Primăriei comunei Peciu-Nou; 

d) Însuşirea arborilor doborâŃi de fenomene naturale sau a arborilor care au fost tăiaŃi, scoşi din rădăcini 
în cadrul unor lucrări specifice, fără aprobarea Primăriei comunei Peciu- Nou; 

e) Schimbarea destinaŃiei zonelor verzi fără avizul Primăriei comunei Peciu- Nou; 
f) Construirea de puŃuri sau fântâni pe domeniul public fără autorizare scrisă din partea Primăriei 

comunei Peciu -Nou; 
 
(2) Contravenientul va suporta contravaloarea evaluării pagubelor produse zonelor verzi şi a materialului 

dendrofloricol afectat, precum şi contravaloarea lucrărilor de refacere a acestora, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare;  
 

(3) ContravenŃiile prevăzute la alin. (1) se sancŃionează cu amendă cuprinsă între: 
200 – 500 lei – persoane fizice; 

  500 – 1000  - persoane juridice 
 

Art. 5. (1) Constituie contravenŃie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte de către persoanele 
fizice/juridice, dacă nu sunt comise în astfel de condiŃii, încât, potrivit legii penale, să fie considerate 
infracŃiuni: 

 
a) NemenŃinerea în stare corespunzătoare a locurilor de agrement de către deŃinătorii legali; 
b) CirculaŃia sau staŃionarea autovehiculelor sau vehiculelor în parcuri sau pe zone verzi şi în staŃii de 

autobuz sau alte zone care nu au destinatie de parcare; 
c) Arderea deşeurilor vegetale, menajere sau de altă natură în curŃi, intravilanuri sau pe domeniul public; 
d) Nerefacerea calităŃii de mediu în zonele de impact la terminarea lucrărilor; 
e) Neefectuarea periodică prin laboratoare de specialitate a analizelor la sursele de apă aflate pe 

domeniul public; 
f) Prelucrarea sau depozitarea unor materiale care emană mirosuri respingătoare sau fum; 
g) Gararea autovehiculelor de transport marfă şi persoane în alte locuri decât cele aprobate. 

 
(2) ContravenŃiile prevăzute la alin. (1) se sancŃionează cu amendă cuprinsă între: 

200 – 400 lei - persoane fizice 
  300 – 600 lei - persoane juridice 
 

Art. 6. (1) Constituie contravenŃie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte de către persoanele 
fizice/juridice, dacă nu sunt comise în astfel de condiŃii, încât, potrivit legii penale, să fie considerate 
infracŃiuni: 
 

a) NeîntreŃinerea permanentă a curăŃeniei şanŃurilor de scurgere a apelor pluviale, a podeŃelor şi 
tuburilor de beton aferente acestora pe întreaga lungime aferentă proprietăŃii, în vederea evitării 
inundaŃiilor ori a stagnării apelor; 

b) Acoperirea şanŃurilor, rigolelor sau tuburilor de beton cu diferite materiale sau deşeuri. 
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c) Utilizarea şanŃurilor pluviale deschise pentru evacuarea sau scurgerea apei fecaloid- menajere sau cu 
conŃinut periculos. 

d) Distrugerea îmbrăcăminŃii asfaltice a părŃii carosabile, a trotuarelor şi a marcajelor rutiere prin 
circularea cu mijloace de transport şi utilaje neadecvate sau prin orice alte mijloace; 

e) Executarea de lucrări şi intervenŃii la reŃeaua tehnico – utilitară fără aprobarea Primăriei comunei 
Peciu- Nou; 

f) NeanunŃarea Primăriei despre lucrările de construcŃii, reparaŃii sau intervenŃii în carosabil, de unde 
rezultă pământ, moloz sau alte deşeuri, în vederea stabilirii locului de depozitare a acestora; 

g) NecurăŃarea căilor publice după descărcarea sau încărcarea mijloacelor de transport. 
 
(2) Contravenientul va suporta contravaloarea reparării pagubelor produse, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare;  
 
(3) ContravenŃiile prevăzute la alin. (1) se sancŃionează cu amendă cuprinsă între:  

200 – 400 lei – persoane fizice 
  300 – 600 lei – persoane juridice 
 
Art. 7. (1) Constituie contravenŃie şi se sancŃionează cu amendă contravenŃională şi cu lipirea de autocolante 
auto-adezive pe parbrizele autovehiculelor: 
 

a) Oprirea şi staŃionarea autovehiculelor pe trotuare, zone verzi şi în staŃiile mijloacelor de transport în 
comun; 

b) Oprirea, staŃionarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activităŃi ale unor 
obiective sau pentru persoanele cu handicap, marcate şi semnalizate corespunzător; 

c) Nerespectarea locurilor de parcare şi a marcajelor stabilite;  
 
(2) ContravenŃiile prevăzute la alin. (1) se sancŃionează cu amendă cuprinsă între: 

300 – 600 lei – persoane fizice; 
  500 – 1000 lei - persoane juridice 

 
 

Art. 8. (1) Constituie contravenŃie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte de către persoanele 
fizice/juridice, dacă nu sunt comise în astfel de condiŃii, încât, potrivit legii penale, să fie considerate 
infracŃiuni: 
 

a) Creşterea animalelor şi păsărilor în clădiri cu mai multe apartamente sau în adăposturi improvizate în 
jurul blocurilor de locuit; 

b) Neevacuarea ritmică sau, ori de câte ori este necesar, a reziduurilor animaliere/umane colectate în 
fosa septică creând astfel disconfort vecinilor. Fosa septică va fi amplasată la o distanŃă de 10 m faŃă 
de cea mai apropiată locuinŃă conform reglementărilor igienico-sanitare în vigoare, betonată şi 
prevăzută  cu capac; 

c) Accesul liber pe domeniul public al păsărilor şi animalelor de orice fel; 
d) Amplasarea de grajduri, fose, platforme pentru depozitarea gunoiului în curŃi sau grădini la o distanŃă 

mai mică de 30 m. de locuinŃele limitrofe; 
e) Murdărirea sau distrugerea bunurilor/amenajărilor existente pe domeniul public (coşuri de gunoi, 

bănci, jocuri pentru copii, jardiniere, etc.). 
f) Utilizarea domeniului public pentru diferitele activităŃi gospodăreşti . 

 
(2) ContravenŃiile prevăzute la alin. (1) se sancŃionează cu amendă cuprinsă între: 

300 – 600 lei – persoane fizice; 
  500 – 1000 lei - persoane juridice 

 
Art. 9. (1) Constituie contravenŃie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte de către persoanele 

fizice/juridice, dacă nu sunt comise în astfel de condiŃii, încât, potrivit legii penale, să fie considerate 
infracŃiuni: 
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a) Punerea în circulaŃie a autovehiculelor de orice fel care sunt deteriorate, nu îndeplinesc condiŃiile de 
curăŃenie, igienă sau poluează atmosfera sau au scurgeri de ulei motorină sau alŃi carburanŃi; 

b) Efectuarea transporturilor de persoane prin curse ocazionale, speciale, în convenŃii sau neregulate, 
instituirea de staŃii de urcare – coborâre pe teritoriul comuneiPeciu- Nou fără avizul Consiliului 
Local al comunei Peciu- Nou, precum şi devierea de la traseul stabilit de către acesta;  

c) Neasigurarea curăŃirii, spălării sau salubrizării vehiculelor  sau autovehiculelor la intrarea pe 
drumurile publice; 

a) Neasigurarea curăŃeniei în locurile de încărcare, descărcare, în staŃii şi la capetele de linii; 
b) Neafişarea în staŃii a graficelor de circulaŃie şi a intervalelor orare specifice transportului în comun; 
c) Nerespectarea graficelor de circulaŃie şi a intervalelor orare specifice transportului în comun, 

exceptând cazurile de forŃă majoră; 
d) Neasigurarea încărcării şi etanşeizării vehiculelor ce efectuează transportul diferitelor materiale, 

pentru a preîntâmpina împrăştierea lor în timpul transportului şi murdărirea sau degradarea căilor 
publice; 

e) Difuzarea de muzică obscenă sau la un volum ce creează disconfort populatiei: 
 

(2) ContravenŃiile prevăzute la alin. (1) se sancŃionează cu amendă cuprinsă între: 
300 – 600 lei – persoane fizice; 

  500 – 1000 lei - persoane juridice 
 

Art. 10. (1) Constituie contravenŃie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte de către persoanele 
fizice/juridice, dacă nu sunt comise în astfel de condiŃii, încât, potrivit legii penale, să fie considerate 
infracŃiuni: 
 

a) Nerespectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcŃii de către organele 
de specialitate din Primărie; 

b) Extinderea cimitirelor umane fără autorizaŃie sanitară şi fără acordul autorităŃii locale; 
c) Neîmprejmuirea incintelor şantierelor de construcŃii sau a punctelor de lucru şi instalarea de panouri 

de avertizare şi identificare; 
d) Nesemnalizarea punctelor de lucru atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte, pentru evitarea 

accidentelor. 
e) Abandonarea necontrolată pe domeniul public a deşeurilor, materialelor de construcŃii, aparatelor de 

orice fel şi a utilajelor defecte, tonetelor sau chioşcurilor, construcŃiilor metalice, caroseriilor sau 
autovehiculelor degradate sau dezmembrate; 

f) Montarea schelelor sau macaralelor de construcŃii pe domeniul public fără aprobare şi fără plata 
taxelor legale; 

g) Montarea de mobilier, chioşcuri, corturi sau tonete pentru parcuri de distracŃii, circuri sau alte 
manifestări fără aprobarea Primăriei comunei Peciu- Nou  şi plata taxelor stabilite; 

h) Expunerea pentru reclamă sau publicitate pe domeniul public a unor autovehicule, utilaje sau 
aparatură fără aprobarea Primăriei comunei Peciu- Nou; 

i) Spălarea autovehiculelor pe domeniul public – partea carosabilă – folosind apă de la reŃeaua de apă 
potabilă; 

j) Murdărirea domeniului public prin efectuarea unor lucrări de reparaŃii la autovehicule; 
k) Amplasarea rulotelor şi containerelor de construcŃii pe domeniul public fără aprobare şi fără achitarea 

taxelor legale; 
l) NecurăŃirea şi nerepararea spaŃiului de parcare de către deŃinătorii legali; 
m)  Nesalubrizarea domeniului public la terminarea activităŃilor aprobate;  
n)  Ocuparea domeniului public cu orice construcŃii provizorii sau materiale fără aprobare şi fără achitarea 
taxelor legale; 

 
(2) ContravenŃiile prevăzute la alin 1 se sancŃionează cu amendă cuprinsă între: 

 
  700 – 1000 lei – persoane juridice 
  500 – 800 lei – persoane fizice 
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Art. 11. (1) Constituie contravenŃie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte de către persoanele 
fizice/juridice, dacă nu sunt comise în astfel de condiŃii, încât, potrivit legii penale, să fie considerate 
infracŃiuni: 
 

a) Lipirea afişelor, posterelor, bannerelor sau anunŃurilor publicitare în alte locuri decât în cele 
autorizate; 

b) Lipirea de afişe sau postere de publicitate pe domeniul public de către societăŃile comerciale sau 
persoanele fizice fără achitarea taxelor aferente; 

c) Lipirea afişelor şi posterelor electorale în alte locuri decât panourile special amenajate, precum şi 
nerespectarea locului stabilit pe panou de către formaŃiunea respectivă; 

d) Expunerea de materiale publicitare în cimitire, de către persoane fizice sau juridice. 
e) Instalarea panourilor cu denumirea firmei fără autorizaŃia eliberată de primărie; 
f) Însuşirea fără drept a capacelor, ramelor metalice şi a grătarelor de la reŃelele tehnico – edilitare. 
g) Deteriorarea instalaŃiilor publice de distribuire a apei şi de canalizare; 
h) Deteriorarea racordurilor, robineŃilor, branşamentelor şi a instalaŃiilor de protecŃie catodică; 
i) Deteriorarea aparatelor de măsură şi control şi a sigiliilor aplicate; 
j) NemenŃinerea şi nefixarea la cotă a pavajului, a pieselor vizibile (trape, capace, grătare). 
k) Manevrarea neautorizată a vanelor şi robineŃilor de concesii; 
l) Folosirea hidranŃilor publici în alte scopuri decât cele legate de incendiu; 
m) Folosirea apei potabile de la cişmele, puŃuri sau fântâni publice pentru spălarea maşinilor; 
n) Colectarea în cisterne particulare a apei potabile de la sursele publice. 
o) Acoperirea cu pământ, moloz sau alte materiale ale receptorilor, căminelor de apă; 
p) Mutarea sau deteriorarea tăbliŃelor indicatoare de identificare a gospodăriilor ; 
q) NecurăŃirea nămolurilor din instalaŃiile de decantare; 
r) Utilizarea aparatelor de măsură şi control neverificate metrologic. 
s) Neevacuarea apelor acumulate în subsolul clădirilor de către aparŃinători; 
t) Nedesfundarea sistemelor de canalizare din incinta gospodăriilor individuale; 
u) Înfundarea gurilor de scurgere la canalizare prin aruncare sau depozitare de pământ sau alte reziduuri; 
v) Nepermiterea accesului personalului tehnic autorizat la aparatele de măsură şi control în scopul citirii 

apometrelor, înregistrării sau efectuării controlului de calitate al apei. 
w) NemenŃinerea şi nefixarea la cotă a pavajului, a pieselor vizibile (trape, capace, grătare, răsuflători, 

etc); 
x) Deteriorarea aparatelor de măsură şi control şi a căminelor unde sunt amplasate acestea; 
y) Deteriorarea conductelor, racordurilor şi a robineŃilor; 
z) Racordarea la reŃeaua de apă/canal fără încheierea contractului cu societatea furnizoare; 
a) IntervenŃia neautorizată la reŃeaua de apă/canal sau de iluminat public; 
b) Modificări ale instalaŃiilor interioare de apă/canal fără acordul furnizorului. 

 
2) ContravenŃiile prevăzute la alin 1 se sancŃionează cu amendă cuprinsă între: 

 
  700 – 1000 lei – persoane juridice 
  500 – 800 lei – persoane fizice 
 

Art. 12. (1) Constituie contravenŃie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte de către persoanele 
fizice/juridice, dacă nu sunt comise în astfel de condiŃii, încât, potrivit legii penale, să fie considerate 
infracŃiuni: 
 

a) Montarea pe stâlpii de reŃele electrice a anunŃurilor sau afişelor publicitare; 
b) Montarea pe stâlpii reŃelelor electrice a bannerelor sau a panourilor publicitare fără aprobarea 

serviciilor de specialitate din primărie. 
c) NepoziŃionarea stâlpilor de reŃele electrice pe amplasamente aprobate; 
d) Distrugerea reŃelei şi a lămpilor de iluminat public; 
e) Executarea de improvizaŃii la reŃeaua de iluminat public în locuri publice; 
f) Modificarea iluminatului public cu ocazia diferitelor manifestări fără acordul serviciilor de 

specialitate din cadrul Primăriei; 
g) Înlocuirea şi montarea altor lămpi de iluminat public; 
h) Racordarea la reŃeaua de iluminat public fără aprobare. 



 7 

i) AgăŃarea sau prinderea materialelor de orice fel de firele electrice dispuse pe domeniul public; 
j) Prinderea bannerelor sau a panourilor publicitare pe stâlpi fără aprobare sau la o înălŃime care 

împiedică circulaŃia sau vizibilitatea; 
 

2) ContravenŃiile prevăzute la alin. (1) se sancŃionează cu amendă cuprinsă între: 
  700 – 1000 lei – persoane juridice 
  500 – 800 lei – persoane fizice 
 
Art. 13. Constatarea şi sancŃionarea contravenŃiilor săvârşite la prezenta hotărâre se face de către: 

-  Primar,  
-  Viceprimar; 
- Consilieri ai Consiliului Local Peciu Nou. 

Art. 14. Prevederile prezentei hotarari se gasesc in  Legea nr. 61/1991, Legea nr. 12/1990, Legea nr. 
554/2003, Legea nr. 421/2002, O.G. nr. 43/1997, O.U.G. nr. 195/2005, H.G. nr. 36/1996, precum şi H.C.L. 
nr. 90/2006. 
Art. 15. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic 
al contravenŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 
Art. 16. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeŃului Timis şi, totodată, se comunică: - 
InstituŃiei Prefectului judeŃul Timiş; 

-  Primarului comunei Peciu- Nou; 
-  Consiliului local Peciu- Nou : 
- CetăŃenilor comunei prin afişare .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłA 
 

MATEŞ NICOLAE 
 
 
 

PECIU NOU         Contrasemnează 
26 septembrie 2008               Secretar 
Nr. 42                 Viorica-Lidia Miatov 
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Romania 
Judetul Timis  
Consiliul Local Peciu- Nou 
                                   
                                       REFERAT 
 
           Consiliului Local al comunei Peciu-Nou i se aduce la cunostinta ca in 
conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, Legea administratiei publice  locale, 
republicata,  Legea 371/2004, art.7 si art.14,lit.d, O.G. 2/2001, art.2 alin(2) si art.15 
alin2,H.G. 2295/2004,art.32, lit. h), autoritatile publice au sarcina de a adopta 
propriile lor Hotarari de Consiliu Local privind constatarea si sanctionarea 
contraventiilor pe teritoriul administrativ al localitatii. 
             Asigurarea ordinii si linistii publice, pastrarea curateniei,comertul stradal, 
protectia mediului, respectarea normelor de convietuire sociala si igiena, pastrarea 
ordinii ,curateniei si intretinerii domeniului public din fata proprietatilor, cresterea 
animalelor in spatii care nu au destinatia exacta pentru aceste activitati sau pe 
domeniile publice, nerespectarea disciplinei in constructii, interventia fara avizare sau 
acord din partea Primariei comunei Peciu-Nou in racordarea la reteaua de apa ,la 
reteaua de gaz, la iluminatul public stradal sunt numai cateva din contraventiile ce 
trebuiesc reglementate prin Hotarare de Consiliu Local. 
            In scopul asigurarii unei convietuiri civilizate a tuturor locuitorilor comunei 
Peciu- Nou, a respectarii unor norme de conduita civica, Hotararea are rolul de a 
reglementa cresterea eficientei asigurarii ordinii si linistii publice, mentinerea in 
conditii optime a bunurilor de interes public. 
           Hotararea C.L. se adreseaza autoritatilor administratiei publice, institutiilor 
publice, agentilor economici,a altor persoane juridice, precum si cetatenilor de pe raza 
comunei Peciu- Nou.             
           Consiliul Local al comunei Peciu-Nou este autoritatea publica locala care 
trebuie sa instrumenteze cu priorititate stabilirea unor norme de conduita privind 
constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul comunei Peciu- Nou. 
          Avand in vedere cele aratate propun spre avizare si aprobare Hotararea de 
Consiliu Local privind constatarea si sanctionarea contraventiilor de pe teritoriul 
comunei Peciu- Nou. 
                                                                                                    
                                                                                                  
         18.09.2008                                                                         Intocmit 
                                                                                                 viceprimar , 
                                                                                              Vancu Mihaela  
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