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ANUNȚ 

referitor la elaborarea unor proiecte de acte normative 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, autoritatea administrației publice locale Uricani aduce la 
cunoștință publică intenţia de a adopta următorul proiect de act normativ: 

1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind gospodărirea 
Orașului Uricani 

 
Atașat prezentului anunț, se regăsesc textul complet al proiectului de hotărâre însoțit de 

referatul de aprobare și raportul de specialitate. 
 

  Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de 

recomandare, privind proiectele de acte normative, la Secretariatul Primăriei Orașului Uricani, Corp 
A, etaj 1, până la data de 21.02.2022. De asemenea, propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de 
recomandare, pot fi trimise și prin fax la numărul: 0254511127 sau în format electronic la 
următoarea adresă de e-mail: primariauricani@gmail.com. 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la afişierul de la sediul Primăriei Orașului Uricani şi 
se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la Secretariatul Primăriei Orașului Uricani. 

 

 

Secretarul Unității Administrativ – Teritoriale Uricani, 

Flori Nelu – Dănuț 
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ROMANIA  NR. __/__/__.__._____ 

JUD. HUNEDOARA 

ORASUL URICANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

P R O I E C T       D E      H O T A R A R E 

referitor la aprobarea Regulamentului privind gospodărirea Orașului Uricani 
 

 Consiliul local  al orasului Uricani, jud. Hunedoara;  

 Avand in vedere proiectul de hotarare inregistrat la nr. __/__/__.__._____ si expunerea de 

motive a Viceprimarului Orasului Uricani, inregistrata la nr. __/__/__.__._____ prin care se 

propune aprobarea Regulamentului referitor la gospodărirea Orașului Uricani; 
Vazand raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Orasului Uricani, 

inregistrat la nr. ___________________, precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate ale consiliului local, inregistrate la nr. ________________________; 

Având în vedere dispozițiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată și anunțul referitor la proiectul de hotărâre referitor 
la aprobarea Regulamentului gospodărirea Orașului Uricani, înregistrat la nr. 530/21.01.2022; 

Ținând cont de prevederile: 
- art. 18 si 24 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localitătilor 

urbane si rurale și ale acestui act normativ în ansamblul său; 
- art. 17 alin. (5), art. 30 alin. (1), art. 33 alin. (1), art. 60 alin. (1) lit. A și alin. (2) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor și ale 
acestui act normativ în ansamblul său; 
 - art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) lit. b), art. 20, art. 31 și art. 70 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului; 

 - art. 1 – art. 4, art. 8 alin. (2) lit. d), alin. (3)-(5) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contraventiilor și ale acestui act normativ în ansamblul său; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;  

- Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, republicată; 
 In temeiul art. 129 alin. (1) teza I și alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. g), alin. (7) lit. c), i)-k), 

art. 139 alin. (1) și (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

H O T A R A S T E : 

ART. 1. Aprobă Regulamentul privind gospodărirea Orașului Uricani, prevăzut în anexa la 
prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.  

ART. 2. Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data aducerii la 

cunostinta publica. 

ART. 3. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga Hotararea Consiliului 

Local Uricani nr. 87/2017 privind stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care constituie 
contravenții în materia bunei gospodăriri a localității cu completările și modificările ulterioare. 

ART. 4. Prezenta hotarare poate fi contestata in temeiul si conditiile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

ART. 5. Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului - Judetul Hunedoara, 

Primarului Orasului Uricani, Viceprimarului Orașului Uricani, Poliției Locale, presei și se publică în 
Monitorul Oficial Local.  

 
Hotărârea a fost adoptata în ședința ordinară din data de __.03.2022, prin vot deschis, cu majoritate absolută, 
respectiv cu următoarele voturi: Total consilieri locali: 15; Prezenți:__; Pentru: __; Împotrivă și abțineri: __. 

 

 Uricani, la  Inițiator,  Avizat, 

__.__._____ Primar Secretar general  

  Buhăescu Dănuț Flori Nelu-Danut



 

 

 

ROMANIA  Anexa la Proiectul de Hotărâre nr. __/__/__.__._____ 

JUD. HUNEDOARA 

ORASUL URICANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

REGULAMENT PRIVIND GOSPODĂRIREA ORAȘULUI URICANI 

CAPITOLUL I. Dispoziții generale 

 

Potrivit prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor 
urbane si rurale, buna gospodarire a localităților si respectarea normelor de igiena, constituie o 

obligatie fundamentala a autoritatilor administratiei publice locale, a institutiilor publice, agentilor 

economici si a altor persoane juridice, precum si a cetatenilor. Ordonanta Guvernului stabileste astfel 

obligatiile si raspunderile care revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor publice, 

agentilor economici si cetatenilor, pentru buna gospodarire a localitatilor, pentru instaurarea unui 

climat de ordine si curatenie. 

Organizarea, derularea si participarea la activitatiile edilitar-gospodaresti constituie o 

obligatie permanenta a consiliilor locale, a consiliilor judetene si a primarilor, a autoritatilor si 

institutiilor publice, a agentilor economici cu sau fara personalitate juridica, precum si a cetatenilor. 

Consiliile locale, precum si primarii raspund de organizarea, conducerea, indrumarea, coordonarea si 

controlul intregii activitati de gospodarie si infrumusetare a localitatilor, de pastrarea ordinii si 

curateniei in orasele si comunele tarii. 

Potrivit prevederilor Ordonanței deUrgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia 
mediului, aprobata cu completari prin Legea nr. 265/2006, autoritatilor administratiei publice locale, 

precum si persoanelor fizice si juridice le revin obligatii referitoare la regimul deseurilor, protectia 

apelor, protectia atmosferei si gestionarea zgomotului ambiental, protectia solului si subsolului si 

protectia asezarilor umane. 

In exercitarea atributiilor ce-i revin, consiliul local aplică principiile descentralizării, 
autonomiei locale, legalitătii si consultării cetătenilor în solutionarea problemelor locale de interes 
deosebit. 

Prezentul regulament stabileste obligațiile si raspunderile care revin autoritatilor 
administratiei publice locale, institutiilor publice, agentilor economici si cetatenilor, pentru buna 

gospodarire a localitatilor, pentru instaurarea unui climat de ordine si curatenie, precum și faptele ce 
constituie contraventii si cadrul juridic unitar pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor în 

conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localitătilor urbane si rurale; 
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor; 

 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului; 
 - Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;  

- Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, republicată; 
Constituie contraventie fapta săvârsită cu vinovătie, stabilita si sanctionată prin lege, 

ordonanță, prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a Consiliului Local al orasului Uricani. 
Consiliul Local al orasului Uricani stabileste si sanctionează contraventii în următoarele 

domenii: 

  - salubritate; 

  - activitatea din piete, curătenia si igienizarea acestora; 
  - întretinerea parcurilor si spatiilor verzi, a spatiilor si locurilor de joacă pentru copii 
  - amenajarea si curătenia spatiilor din jurul locuintei, precum si terenurilor virane; 

  - întretinerea bazelor si obiectivelor sportive aflate în administrarea lor;  

  - întretinerea străzilor si trotuarelor, a scolilor si altor institutii de educatie si cultură, 
întretinerea clădirilor, împrejmuirilor si a altor constructii; 

- depozitarea si colectarea gunoaielor si a resturilor menajere; 



 

 

 

Definitii: 
Deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl 

arunce; 

Deșeuri similare - deșeurile care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt 
comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități 
forestiere; 

Deșeuri din construcții - deșeuri provenite din activități de construcție și desființare; 

CAPITOLUL II. Obligațiile si răspunderile Consiliul Local al Orașului Uricani si Primarul 
Orasului Uricani 

Art. 1. (1) Consiliul Local al Orașului Uricani si Primarul Orasului Uricani au obligația sa 
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 apă, prin 
depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni; 
  d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor 
şi gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare 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, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheţii 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 noi; 
  h) finalizarea construcţiilor începute; 
  i) întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică a 
acestora; 

  j) organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor; 
   k) curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor 
insalubre şi prevenirea poluării apelor; 
  l) repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei; 
  m) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale; 
  n) buna organizare şi funcţionare a transportului în comun, păstrarea curăţeniei şi aspectului 
corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinii şi disciplinei; 
  o) respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în pieţele agroalimentare, în târguri şi 
oboare; 

  p) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, 
grădinilor publice, a terenurilor de sport şi de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice de 
agrement; 

  r) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, teatre, săli de 
sport, stadioane şi în celelalte unităţi de cultură şi sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-

teritoriale sau în administrarea consiliului local; 

  s) păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a monumentelor de pe 
teritoriul comunei sau oraşului. 
  (2) În materia regimului deșeurilor, Consiliul Local al Orașului Uricani si Primarul Orasului 
Uricani au următoarele obligații: 
  a) asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor asumate 
prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană şi pentru respectarea prevederilor 
convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care România este semnatară; 
  b) urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din Planul Județean privind  Gestionarea 
Deșeurilor şi din programele de prevenire a generării de deşeuri; 
  c) elaborează şi alte strategii şi programe proprii pentru asigurarea prevenirii generării de 



 

 

 

deşeuri şi gestionarea sustenabilă a deşeurilor; 
  d) asigură aprobarea investiţiilor în domeniul deşeurilor în acord cu prevederile planificării în 
domeniul deşeurilor şi al planificării urbanistice şi de amenajare a teritoriului; 
  e) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, cu 
persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali 
pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute de 
normele juridice în vigoare; 

  f) desemnează o persoană din rândul angajaţilor proprii pentru urmărirea şi îndeplinirii 

obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 
  g) asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea şi 
eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale 

în vigoare; 

  h) asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, ţinând cont de 
reglementările urbanistice şi de cele emise de Ministerul Sănătăţii, dotarea acestora cu containere 
specifice fiecărui tip de deşeu şi dezvoltă în mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor 
art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi 
carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă; 
  i) asigură spaţii necesare pentru colectarea separată a deşeurilor periculoase provenite de la 
populaţie; 
  j) asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare pe site-ul propriu 

asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor, inclusiv cu privire la centrele 
prevăzute la lit. h); 
  k) asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare pe site-ul propriu cu 

privire la: 

  i. modalitatea de selectare a deşeurilor în gospodării şi de aruncare a deşeurilor în spaţiile 
prevăzute la lit. h); 
  ii. calendarul de ridicare al deşeurilor, pe tipuri şi categorii; 
  iii. modalitatea de gestionare a deşeurilor periculoase generate în gospodării; 
  iv. rezultatele colectării selective a deşeurilor, pe categorii, şi a valorificării acestora; 
  l) acţionează pentru refacerea prejudiciului adus mediului în urma gestionării defectuoase a 
deşeurilor şi asigură prin măsuri adecvate protecţia mediului; 
  m) asigură şi răspund pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor 
rezultate din activitatea medicală, potrivit legii. 
 

 

CAPITOLUL III. A.Obligațiile instituțiilor publice, ale agentilor economici si ale celorlalte 

persoane juridice, precum si ale cetățenilor 

Art. 2. Instituțiilor publice și persoanelor fizice și juridice le revin următoarele obligații: 
  a) să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele 
gospodăreşti, curţile şi împrejmuirile acestora, precum şi instalaţiile aferente acestora, prin efectuarea 
lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice; 
  b) să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, 
tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora; 
  c) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea 
firmelor şi a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea 
periodică a acestora; 
  d) să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe 
căile de acces; 
  e) să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv prin 

activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare; 
  f) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele 
refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile administraţiei publice 

locale; 



 

 

 

  g) să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a locurilor de 
parcare pe care le folosesc; 

  h) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în 
proprietate şi de pe locurile de parcare pe care le folosesc; 

  i) să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale pentru asigurarea igienei 
publice şi curăţeniei în localităţi;  
  j) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile 

publice; 

  k) să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii; 
  l) să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primar, în condiţiile şi 
în termenele stabilite de acesta; 

  m) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de 
administratorul domeniului public. 

  (2) Asociaţiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligaţiile ce 
revin proprietarilor şi vor răspunde pentru realizarea acestora în faţa autorităţilor administraţiei publice 
locale. 

   

B. Obligațiile persoanelor fizice si juridice privind protecția mediului: 

Art. 3.  In aplicarea legislatiei privind protectia mediului, persoanelor fizice si juridice le revin 

urmatoarele obligatii: 

  a) depozitarea desurilor de orice fel numai pe amplasamentele autorizate in acest sens; 

  b) sa nu arda mirisitile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa fara acceptul autoritatii 

competente pentru protectia mediului si fara informarea in prealabil a autorităților locale; 
  c) luarea de masuri de salubrizare a terenurilor detinute cu orice titlu, neocupate productiv sau 

functional, in special a celor situate de-a lungul cailor de comunicatie rutiera; 

  d) efectuarea remedierilor zonelor in care solul si subsolul au fost afectate; 

  e) anuntarea autoritatilor despre situatii accidentale care pun in pericol mediul si sa actioneze 

pentru refacerea sa; 

  f) gestionarea deseurilor in conditii de protectie a sanatatii populatiei si a mediului; 

  g) sa nu foloseasca ingrasaminte chimice si produse de protectia plantelor pe suprafetele unde 

sunt instituite masuri speciale de protectie; 

  h) folosirea in perioada infloririi plantelor a caror polenizare se face prin insecte, numai acele 

tratamente cu produse de protectia plantelor care sunt selective fata de insectele polenizatoare; 

  i) sa stocheze temporar ingrasamintele chimice si produsele de protectia plantelor numai 

ambalate si in locuri protejate, bine aerisite ; 

  j) sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de 

suprafata ; 

  k) sa nu deverseze in apele de suprafata si subterane, ape uzate, fecalo-menajere, substante 

periculoase ; 

  l) sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, in albiile raurilor, pâraielor, pârâiașelor și în 
luciurile de apa a deseurilor de orice fel; 

  m) sa reduca si sa elimine emisiile nocive atmosferei; 

  n) sa mentina suprafata impadurita a fondului forestier, a vegetatiei forestiere din afara 

fondului forestier, inclusiv a tufisurilor si pajistilor existente; 

  o) sa exploateze masa lemnoasa in conditiile legii, precum si sa ia masurile de inlocuire si de 

completare ; 

  p) sa gestioneze corespunzator deseurile rezultate din exploatarea lemnului; 

  q) sa nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri de orice 

fel. 

  r) sa nu aprinda si sa foloseasca focuri deschise, decat in vetre special amenajate si 

semnalizate; 

  s) sa nu depoziteze gunoiul provenit de la animale pe marginea râurilor, pârâurilor sau 

domeniul public sau privat. 

ș) să nu arunce animale in stare de putrefactie in containerele amplasate pentru strangerea 
gunoiul menajer. 



 

 

 

 

CAPITOLUL IV. Contravenții și Sancțiuni.  
Secțiunea 1. Dispoziții generale. 

 
Art. 4. Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre faptele prevazute in prezentul 

capitol, daca nu sunt comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate 

infractiuni. 

 

Art. 5. In cazul in care, prin savarsirea contraventiei s-a pricinuit o paguba si exista 

posibilitatea de evaluare a acesteia, agentul constatator care aplica sanctiunea stabileste si cuantumul 

despagubirii, facand mentiunea corespunzatoare in procesul-verbal de contraventie. 

 

Art. 6. (1) Faptele care constituie contravenții în materia bunei gospodăriri a localității, potrivit 
prezentului regulament, se constata si se sanctioneaza de catre: 

a) primarul și viceprimarul Orașului Uricani; 
b) angajații din cadrul Poliției Locale a Orașului Uricani și din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Orașului Uricani, împuterniciți în mod expres prin dispoziție a Primarului Orașului 
Uricani;  

(2) Constatarea faptei ce constituie contravenție în materia bunei gospodăriri a localității și 
modul de aplicare a sancțiunilor se face pe baza procesului-verbal de constatare a contraventiei si de 

aplicare a sanctiunii, incheiat in conditiile prevederilor cap. II si III din O.G.nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravențiilor.  

(3) Sanctiunea se aplica numai in limitele prevazute in prezentul Regulament si trebuie sa fie 

proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a 

fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea 

produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in 

procesul-verbal. 

(4) Prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, agentul constatator poate 

dispune, după caz, măsuri de aducere la îndeplinire a obligațiilor într-un interval de timp cuprins între 

24 de ore și 30 de zile, ținându-se seama de criteriile prevăzute la alin. (3). Termenul stabilit curge de 

la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenţiei. 
(5) Nerespectarea măsurilor de aducere la îndeplinire a obligațiilor dispuse de agentul 

constatator în termenul stabilit prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor 
constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2000 și 2500 de lei. 

(6) Modelul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor este prevăzut în 
anexa la prezentul regulament și este parte integrantă din acesta. 

 

Art. 7. Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, 

contravenientul poate depune plangere, în termen de 15 zile de la înmânare/comunicare, la Judecătoria 
Petroșani, in condițiile prevăzute în Capitolul IV – Căile de atac – din O.G. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravențiilor. 
 

Art. 8. (1) Executarea sancțiunilor contravenționale se va face în conformitate cu dispozitiile 
O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. 

(2) Contravenientul poate achita in termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării 
procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazute in prezenta hotarare, agentul constatator 

facand mentiune expresa despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.  

 

Art. 9. Sumele incasate din aplicarea sanctiunilor contraventionale, stabilite prin prezentul 

Regulament, se fac venit la bugetul local si se depun in contul Orasului Uricani, deschis la Trezoreria 

Petrosani.  

 

Secțiunea 2. Contravenții 
 

A. Contraventii în materia normelor cu privire la intretinerea si pastrarea curateniei 

scuarurilor, zonelor verzi, cladirilor, locuintelor, terenurilor, anexelor gospodaresti, incintelor, 



 

 

 

locurilor de parcare, imprejmuirilor acestora, arterelor de circulatie, cimitirelor si locurilor 

publice precum si a imprejmuirilor acestora. 

 
Art. 10. Constituie contraventie și se sancționează cu amendă cuprinsă între 250 lei și 1500 lei 

în cazul persoanelor fizice și între 1500 lei și 2500 lei în cazul persoanelor juridice, următoarele fapte: 

 a) neintretinerea curateniei si igienei in locuinte, in anexele gospodaresti, in curti si in gradini, 

precum si pe alte terenuri pe care le detin, impiedicand prin aceasta convietuirea in conditii civilizate; 

  b) neasigurarea, potrivit legii, a lucrarilor de zugravire si vopsire a partilor exterioare ale 

cladirilor, neinlocuirea jgheaburilor si burlanelor degradate, precum si neefectuarea altor lucrari de 

reparatii si intretinere la fatada imobilelor, creand astfel un aspect inestetic, zonei respective; 

  c) nefinalizarea constructiilor incepute, pe baza autorizatiilor eliberate de primari in conditiile 

si in termenele stabilite de acestea; 

  d) nerepararea si intretinerea instalatiilor aferente imobilelor; 

  e) nementinerea curateniei pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a drumului, pe 

portiunea din dreptul gospodariei sau a terenului pe care il folosesc; 

  f) neindepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiesc sau 

pe care le folosesc in alte scopuri; 

  g) depozitarea pamantului rezultat din curatirea santului pe marginea carosabila a strazii; 

  h) neintretinerea permanenta a curateniei santurilor de scurgere a apei pluviale si a podetelor 

din dreptul locuintelor, respectiv terenurilor pe care le detineti sau administrati; 

  i) arderea de resturi vegetale si menajere sau de alta natura in curti, pe strazi, pe terenuri 

apartinand domeniului public sau privat al statului ; cat si pe terenuri proprietate privata; 

  j) comercializarea si consumul semintelor pe strazi sau in alte locuri publice; 

  k) necuratirea zapezii si ghetii imediat dupa depunere, de pe portiunea apartinand domeniului 

public, din dreptul imobilelor pe care le detin sau le administreaza. Zapada sau gheata rezultata se 

depoziteaza astfel incat sa nu se impiedice circulatia rutiera. In cazul formarii poleiului, trotuarele vor 

fi presarate cu nisip și sare; 
  l) utilizarea santurilor de scurgere din fata cladirilor, precum si din apropierea unor surse de 

apa (pârâuri, luciu apa) pentru evacuarea apelor fecale-menajere si dejectiilor animaliere; 

  m) depozitarea in santurile de scurgere, pe malurile acestora, pe podete si tuburile de beton 

aferente a materialelor de constructie sau deseurilor de orice fel; 

  n) depozitarea pamantului rezultat din curatirea santului pe marginea carosabila a strazii si 

neaducerea la starea in intiala a cailor publice de acces. Aceleasi obligatii revin societatilor 

comerciale, pe toata durata functionarii acestora. 

  o) parcarea oricărui autovehicul, pe domeniul public, fără acordul proprietarului și sau al 
chiriașului repsectivului doemniu public; 
  p) accesul animalelor de companie in spatiile de joaca amenajate pentru copii, in magazine si 

piete de desfacere a produselor agroalimentare; 

  q) neevacuare dejectiilor fiziologice provenite de la animalele de companie de pe domeniul 

public al Orașului Uricani; 
  r) mentinerea cainilor din categoria celor agresivi fără lesă și botniță în spațiile publice; 
  s) neîntreținerea de către stăpânii animalelor de companie a curateniei și igienizarii spatiilor 
destinate creșterii acestora, dacă prin aceasta se produce poluarea olfactivă a altor persoane; 
 

Art. 11. Constituie contraventie și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 1700 lei 
în cazul persoanelor fizice și între 1500 lei și 2500 lei în cazul persoanelor juridice, 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 altor reziduuri, precum si altor materiale de orice fel; 

  b) evacuarea reziduurilor si apelor uzate prin maturare, din localuri, magazine sau imobile, pe 

trotuare, in rigole sau pe carosabil ; 

  c) expunerea prin lipire de afise sau anunturi in alte locuri decat cele special amenajate, 

precum si scrierea pe cladiri 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 circulatie, cabinelor 

telefonice, refugiilor de calatori, statiilor de calatori, precum și a oricăror altor bunuri apartinand 
domeniului public; 



 

 

 

  e) mentinerea de firme sau reclame deteriorate sau inestetice pe fatadele sau acoperisurile 

imobilelor; 

  f) executarea de reparatii auto, mecanice si de tinichigerie pe domeniul public (carosabilul 

strazilor, trotuare, zone verzi), precum si patarea acestora cu combustibil, lubrifianti, vopsele,etc; 

  g) neluarea de catre persoanele fizice si juridice a masurilor de imprejmuire si salubrizare a 

terenurilor pe care le detin in calitate de proprietar sau administrator ; 

  h) nedeclararea de catre persoanele fizice si juridice a datelor corespunzătoare realității în 
vederea impunerii pentru plata taxei de salubrizare; 

 i) degradarea sau murdarirea monumentelor eroilor, troitelor, a monumentelor din cimitire, a 

clădirilor instituțiilor publice (primărie, cămine culturale, cabinete medicale, centre multifuncționale, 
școli) si din alte locuri publice amplasate pe raza orasului; 
 

Art. 12. Constituie contraventie și se sancționează cu amendă cuprinsă între 250 lei și 2000 lei 
în cazul persoanelor fizice și între 1500 lei și 2500 lei în cazul persoanelor juridice, următoarele fapte: 

a) neasigurarea curatirii geamurilor si vitrinelor, neinlocuirea celor sparte, neintretinerea 

firmelor si fatadelor cladirilor magazinelor, chioscurilor unde isi desfasoara activitatea; 

  b) neluarea de catre institutiile de cultura sau institutiile care au compartimente cu atributiuni 

in administrarea statuilor, grupurilor statuare, monumentelor, a masurilor de evitare a degradarilor 

acestora, precum si neinlaturarea de pe acestea a inscrisurilor si insemnelor de orice fel; 

  c) nepastrarea curateniei la locurile de depozitare a reziduurilor menajere; 

  d) incinerarea deseurilor periculoase rezultate din activitatea sanitara a cabinetelor medicale 

individuale de pe teritoriul orasului. 

  e) neasigurarea igienei in imobilele si incintele deținute în proprietate privată individuală sau 
comună; 
  f) depozitarea necorespunzatoare a oricăror obiecte în spațiile aflate în coprorietate forțată din 

clădirile sau ansamblurile rezidenţiale unde există spaţii cu destinaţie de locuinţă sau cu altă destinaţie 
având proprietari diferiţi, dacă prin aceasta se provoacă un disconfort olfactiv, vizual sau de altă natură 
altor persoane; 

  g) depozitarea necorespunzatoare a reziduurilor menajere, industriale, agricole, precum si 

materialele refolosibile; 

  h) necuratarea mijloacelor de transport si a utilajelor la intrarea pe drumurile publice; 

  i) folosirea domeniului public pentru stationarea/parcarea/oprirea de autovehicule, mijloace de 

transport, remorci, utilaje, sau alte mijlcoace de deplasare, indiferent de modalitatea de propulsie, dacă 
prin aceasta este afectat, restrâns sau împiedicat traficul rutier si/sau pietonal, restrâns sau împiedicat 

accesul altor persoane la proprietățile acestora ori desfășurarea investițiilor sau a unor măsuri de 
interes public realizate sau impuse de către autoritățile publice locale; 

  j) depozitarea in santurile de scurgere, pe malurile acestora, pe podete si tuburile de 

beton/plastic aferente a materialelor de constructie sau deseurilor de orice fel; 

  k) depozitarea pamantului rezultat din curatirea santului pe marginea carosabila a strazii si 

neaducerea la starea in intiala a cailor publice de acces. 

  l) aruncarea animalelor aflate in stare de putrefactie in containerele amplasate pentru 

strangerea gunoiul menajer. 

  m) aruncarea sau plasarea deșeurilor în alte locuri, decât cele special amenajate în acest scop;

  n) stationarea autovehicululor de orice fel, indiferent de modalitatea de propulsie, pe zonele 

verzi aflate in domeniul public sau privat  al Orașului Uricani, pe trotuare ori pe locuri de parcare 
special amenajate și pentru care nu dețin un astfel de drept; 
  o) pasunatul pe zonele verzi ale orasului Uricani; 

  p) distrugerea zonelor verzi prin rupere, calcare, taiere sau prin orice alte mijloace; 

  q) imprastierea, aruncarea sau folosirea de substante chimice pe terenurile agricole cat si in 

padurile care apartin orasului Uricani fara asigurarea masurilor de protectie a faunei. 

 

B. Contraventii în materia lucrarilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare  

de pe raza orasului Uricani. 

 
Art. 13. Constituie contraventie și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1000 lei și 2000 lei 



 

 

 

în cazul persoanelor fizice și între 2000 lei și 2500 lei în cazul persoanelor juridice, următoarele fapte: 
  a) neefectuarea lucrarilor de dezinsectie si deratizare ori de cate ori se impune; 

  b) impiedicarea sau neefectuarea lucrarilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare prin 

societatile comerciale agreate si autorizate de autoritatile abilitate ; 

  c) folosirea de substante pentru combaterea insectelor, rozatoarelor, altele dacat cele testate si 

aprobate conform legii; 

 

 

C. Contraventiile în materia normelor privind desfasurarea corespunzatoare a activitatilor in 

pietele, targurile si oboarele de pe raza orasului Uricani. 
 

Art. 14. Constituie contraventie și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1000 lei și 2000 
lei în cazul persoanelor fizice și între 2000 lei și 2500 lei în cazul persoanelor juridice, următoarele 
fapte: 

a) comercializarea produselor de origine animaliera in afara spatiilor special amenajate; 

  b) sacrificarea animalelor destinate vanzarii in afara locurilor special amenajate cu respectarea 

stricta a normelor sanitar-veterinare; 

  c) sacrificarea animalelor in spatiile deschise sau in alte locuri publice. 

  d) comercializarea neautorizata a bauturilor alcoolice, precum si consumarea acestora in alte 

locuri decat cele special amenajate; 

  e) vanzarea ambulanta de preparate alimentare calde sau reci in locuri improprii de vanzare;  

  f) comercializarea substantelor toxice sau inflamabile, a artificiilor si petardelor, precum si 

utilizarea acestora in locuri publice, fără autorizarea prealabilă de către autoritățile competente. 
g) amplasarea sau depozitarea pe domeniul public, a bunurilor materiale de orice fel, ca utilaje, 

ambalaje, tonete, chioscuri, mese, constructii metalice, materiale de constructii de orice fel, caroserii 

de autovehicule, autovehicule, degradate, avariate, dezmembrate, partial sau total, cu sau fara numere 

de inmatriculare; 

D. Contravenții in materia normelor privind executarea lucrarilor de constructii, reparatii si 

demolari la cladiri, a lucrarilor de reparatii si interventii 

Art. 15. Constituie contraventie și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1500 lei și 2000 
lei în cazul persoanelor fizice și între 2000 lei și 2500 lei în cazul persoanelor juridice, următoarele 
fapte: 

a) neimprejmuirea incintelor de constructii sau reparatii a santierului ori a lucrarilor in executie 

si neluarea masurilor de salubrizare si intretinere a curateniei in jurul imprejmuirilor; 

  b) nesalubrizarea in aceeasi zi a suprafetelor de carosabil sau trotuar pe care se executa lucrari 

de constructii ori reparatii a acestora si interventii;  

  c) modificarea, spargerea sau desfiintarea cailor de comunicatie publica de interes local, a 

zonelor verzi precum și a altor spații aparținând domeniului public sau privat al Orașului Uricani, fara 
autorizatia prealabila data de organele competente; 

  d) neinstiintarea serviciilor de specialitate din cadrul Primariei orasului Uricani despre lucrarile 

de constructie de orice fel de unde rezulta pamant, moloz sau alte asemenea reziduuri, in vederea 

stabilirii traseelor pentru transportul si depozitarea acestora. 

  e) neasigurarea curateniei autovehiculelor de noroi sau alte reziduuri pentru a nu murdarii caile 

publice, inainte de iesirea acestora din zona construibila sau alte asemenea locuri. 

  f) neasigurarea curateniei cailor publice din zona de constructii inclusiv a partilor din calea 

publica care sunt cuprinse in incinta acesteia. 

  g) inchiderea si ocuparea strazilor fara autorizatie in vederea executarii de constructii de orice 

fel. 

  h) neinstalarea si nementinerea in loc vizibil unde se efectueaza lucrarile, pana la inchiderea 

santierului, a unui panou in care sa se indice denumirea, sediul si nr. de telefon al proiectantului, 

beneficiarului si numele sefului punctului de lucru; 

 
 

E. Contraventii privind nerespectarea de catre societatea de salubrizare a normelor privind 



 

 

 

colectarea reziduurilor menajere. 

 
Art. 16. Constituie contraventie și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1000 lei și 1500 

lei în cazul persoanelor fizice și între 2000 lei și 2500 lei în cazul persoanelor juridice, următoarele 
fapte: 

  a) necolectarea de catre societatea de salubrizare a reziduurilor menajere conform frecventei si 

in zilele programate prevăzute in graficul de colectare,  
  b) manipularea necorespunzatoare a recipientilor de colectare de catre angajații societatii de 
salubrizare, provocand astfel deteriorarea acestora; 

  c) nesalubrizarea de catre angajații societatii de salubrizare a spatiilor pe care sunt amplasati 
recipientii de colectare a deșeurilor; 
  d) neluarea masurilor de acoperire si etanseizare a autovehiculelor de transport a reziduurilor 

menajere fara a fi luate masurile de spalare si dezinfectie a utilajelor de colectare si transport a 

reziduurilor menajere; 

 

 

CAPITOLUL V - Dispozitii finale 

Art. 17. (1) Dispozitiile prezentului Regulament se completeaza in mod corespunzator cu 

prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și cu 
celelalte acte normative în vigoare emise în materia regimului deșeurilor și bunei gospodării a 
localităților 

(2) Orice dispozitii din prezentul Regulament, care sunt contrare principiilor și dispozitiilor 
Ordonantei  de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ sau altor acte normative 

cu forță juridica superioara, în temeiul și in executarea carora a fost emis ori depașesc limitele 
competentei instituite printr-un asemenea act normativ superior, sunt considerate nescrise. 

 

Art. 18. Adoptarea, modificarea, completarea, abrogarea și alte evenimente legislative cu 
privire la prezentul Regulament se fac cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvemului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu votul majoritatii consilierilor locali in functie. 

Art. 19. (1) Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data aducerii la 

cunostinta publica. 

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga Hotararea Consiliului Local 

Uricani nr. 87/2017 privind stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care constituie contravenții 
în materia bunei gospodăriri a localității cu completările și modificările ulterioare. 

 

Art. 20. Calculul termenelor prevazute în prezentul regulament se realizeaza conform art. 181-

183 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata. 

 

Art. 21. Anexa privind Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 
face parte integranta din prezentul regulament. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă la Regulamentul privind gospodărirea Orașului Uricani 
- Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor - 

 

 

PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 
Seria ............. nr. ................ 

Încheiat astăzi: ziua ........ luna ........ anul ............ în localitatea ..............., sectorul/judeţul ................... 
Agent constatator ............./(gradul, numele şi prenumele) ....... din ......../(unitatea) ..........., în baza 

Împuternicirii de control nr. ............ din ................, emisă de ................, constat că: 
 

Domnul/Doamna,.................., CNP..................., fiul/fiica lui .............. şi al/a .............., născut/născută la 
.............., în localitatea .........................., sectorul/judeţul ....................., actul de identitate .......... seria ......... nr. 

................, eliberat de .............., cu domiciliul/reşedinţa în ..........., str. ................. nr. ..., bl. ..........., sc. ............, 
ap. ............., sectorul/judeţul ..................., ocupaţia .............., locul de muncă ................... . 
Persoana juridică ................., cu sediul în .......... str. .......... nr. ..., bl. ........, sc. ..., ap. ..........., sectorul/judeţul 
................, CUI ................, reprezentată de domnul/doamna ........................, CNP ...................., actul de 

identitate ........... seria ............ nr. ..., eliberat de ................, cu domiciliul/reşedinţa în ................, str. ................. 

nr. ........, bl. .........., sc. ......, ap. ......., sectorul/judeţul .................... 
În ziua de .......... luna .......... anul .... ora .... locul .............. a săvârşit următoarele: 

........................ 

........................ 

........................ 

......................... 

Fapta săvârşită este prevăzută de: 
- art. ......... din ............ şi sancţionată de art. ........... din ....................; 
- art. .......... din ............ şi sancţionată de art. ........... din ...................; 
- art. .......... din ............ şi sancţionată de art. ........... din ................... . 

Stabilesc:  

a) Amenda, în sumă de ............... lei. 
b) Măsuri de aducere la îndeplinire a obligațiilor prevăzute de: 

- art. ......... din .............; 

- art. .......... din ............; 

- art. .......... din ............. 

într-un interval de timp cuprins de ....................................................................... de la data 

înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenţiei . 
 

Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate lua cunoştinţă despre conţinutul procesului-verbal, 

lucru atestat de martorul ............, cu domiciliul/reşedinţa în ................., str. ........... nr. ........., bl. ......., 
sectorul/judeţul ................, posesor al actului de identitate ..................., seria ................, nr. .........., eliberat de 

..................., CNP ................... . 

Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare în termen de 15 zile de 

la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea va fi depusă la Judecătoria Petroșani. 
Contravenientul poate achita în 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de 

constatare și sancționare a contravenţiei jumătate din minimul amenzii prevăzute de Regulamentul privind 

gospodărirea Orașului Uricani, adică suma de ............ lei. 
Menţiuni contravenient cu privire la conţinutul procesului-verbal: 

........................ 

........................ 

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat 

contravenientului, astăzi, ziua ............. luna ......... anul .............../se va comunica contravenientului în termen de 



 

 

 

cel mult două luni de la data aplicării acestuia, prin poşta specială, prin scrisoare recomandată și confirmare de 

primire. 

Agent constatator, 

................... 

Martor, 

..................... 

Contravenient 

Am luat cunoştinţă. 
................ 

 

Uricani, la  Inițiator,  Avizat, 

__.__._____ Primar Secretar general  

  Buhăescu Dănuț Flori Nelu-Danuț



 

 

 

 

 

 

ROMANIA    NR. __/__/__.__._____ 

JUD. HUNEDOARA  

ORASUL URICANI 

PRIMAR 

 

 

 

 

 

 

R E F E R A T     D E      A P R O B A R E 

la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind gospodărirea Orașului Uricani 
 

 

 

 

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 87/2017 privind buna gospodărire a localității, modificată 

succesiv, au fost prevăzute o serie de actiuni/inacțiuni sau fapte a căror săvârșire ori nerespectare atrăgea 

răspunderea contravențională a persoanelor în cauză, însă modificările legislative din domeniul protecției 

mediului intervenite ulterior adoptării acestei hotărâri impun corelarea cu noile prevederi, și în special cu 

cele din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor, act 

normativ care a abrogat Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 220 din 28 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare. 

             Prin urmare, supun spre analiză, dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre referitor la aprobarea 

Regulamentului privind gospodărirea Orașului Uricani. 

 

 

Primar, 

Buhăescu Dănuț 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA    NR. __/__/__.__._____ 

JUD. HUNEDOARA  

ORASUL URICANI 

COMPARTIMENT T.I.S.L. 

 

 

 

 

R A P O R T     D E     S P E C I A L I T A T E 

la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind gospodărirea Orașului Uricani 
 

 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind gospodărirea Orașului Uricani, Compartimentul T.I.S.L. din cadrul Primăriei Oraşului Uricani, prin 

perosna delegată pe probleme privind Protecția Mediului, consideră că prezentul proiect de hotărâre 

respectă prevederile legale incidente în materie, drept pentru care se avizeză favorabil proiectul de hotărâre 

anterior-menționat, în forma și structura prezentate. 

 

 

 

Compartiment T.I.S.L. 

Delegat pe probleme privind Protecția Mediului 
Mocanu Dănuț 
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