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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 
COMUNA TARCEA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI    T A R C E A 
 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Tarcea nr.14 din 16.02.2018  

 

 Având în vedere  Hotărârea Consiliului local al comunei Tarcea nr.14/16.02.2018 

privind  aprobarea Regulamentului de gospodărire locală a Comunei Tarcea; 

Analizând referatul de aprobare al primarului comunei, raportul compartimentului de 

specialitate şi avizul Comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare, 

administrarea domeniului public și privat al  comunei, gospodărire comunală, servicii, 

agricultură și comerț;  

Văzând  prevederile art.3, art.4, art.18 și art.24 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 

privind gospodărirea localităților urbane și rurale,cu modificările și completările ulterioare, 

ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului cu 

modificările și completările ulterioare; 

Cunoscând prevederile art.2 alin.(3), art.8 alin.(2) din O.G. nr.2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;   

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.61/1991 privind sancţionarea faptelor de 

încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată,, ale 

OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, actualizată, ale Legii nr.101/2006  a serviciului 

de salubrizare a localităţilor – republicată, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de constructii, republicată şi actualizată şi cele din Legea nr. 114/1996 privind 

locuințele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.129, alin. (1) , alin.(2) lit. d, alin. (7) lit.g, i, j, n, art. 139 

alin.(3) lit.e, g și art.196, alin.(1), lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  TARCEA 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1.Regulamentul de gospodărire locală a Comunei Tarcea aprobat prin Hotărârea 

Consiliului local al comunei Tarcea nr.14/16.02.2018, se modifică astfel cum este prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei 

Tarcea. 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică: 

 -Primarului şi Viceprimarului Comunei Tarcea, 

 -Instituţiei Prefectului-Judeţul Bihor, 

 -Se aduce la cunoştinţă publică, 

 -La dosar. 

 

Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează pentru legalitate: 

Molnar Iosif-Vincze    Secretarul general al Comunei Tarcea,

      Băican Elisabeta  

 

Nr.5 din 27.01.2021 

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi PENTRU, 0 voturi ÎMPOTRIVĂ şi 0 ABŢINERI din 

cei  11 consilieri prezenţi   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR       Anexa la HCL nr.5 
COMUNA TARCEA       din 27.01.2021 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI    T A R C E A 
 

R E G U L A M E N T 

de gospodărire locală a Comunei Tarcea 

 

CAPITOLUL I  

Dispoziții generale  
 

   Art.1.-Consiliul Local al Comunei Tarcea  şi Primarul Comunei Tarcea răspund de 

organizarea, conducerea, îndrumarea, coordonarea şi controlul întregii activităţi de 

gospodărire şi înfrumuseţare, de păstrarea ordinii şi curăţeniei în Comuna Tarcea. 

 Art.2.-Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti, 

constituie o obligaţie permanentă a Consiliului Local, a Primarului, a autorităţilor şi 

instituţiilor publice, a agenţilor economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi a 

cetăţenilor Comunei Tarcea. 

Art.3.-Prezentul Regulament stabileşte faptele ce constituie contravenţie şi cadrul 

juridic unitar  pentru constatatrea şi sancţionarea contravenţiilor la nivelul Comunei Tarcea. 

Art.4.-Consiliul local răspunde potrivit legii, de îndrumarea şi coordonarea întregii 

activităţi de gospodărire şi înfrumuseţare a localităţii, de păstrarea ordinii şi respectarea 

normelor de igienă. Participarea cetăţenilor, a instituţiilor publice şi agenţilor economici la 

întreţinerea şi curăţenia localităţii, constituie o obligaţie fundamentală pentru îndeplinirea 

cerinţelor de viaţă civilizată a întregii populaţii. 

Art.5.-Buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea strictă a normelor de 

igienă, respectarea ordinii publice şi înfrumuseţarea localităţii, reprezintă o obligaţie 

permanentă a Consiliului local şi a tuturor cetăţenilor. 

Art.6.-În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Consiliul local aplică principiile 

descentralizării, autonomiei locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluţionarea 

problemelor locale de interes deosebit. 

Art.7.-Asigurarea şi păstrarea mediului natural curat, a ordinii şi liniştii publice, a 

spiritului de bun gospodar manifestat prin utilizarea raţională şi conformă cu destinaţia lor, a  

bunurilor şi amenajărilor de orice fel, de pe domeniul public şi privat al Comunei, precum şi 

respectarea normelor igienico-sanitare, constituie obligaţii fundamentale atât pentru 

autoritatea administraţiei publice locale cât şi pentru persoanele juridice şi cetăţenii locuitori 

ai comunei ori aflaţi în tranzit prin Comuna Tarcea. 

Art.8.-Pentru menţinerea unui climat normal de siguranţă şi linişte publică în comună 

şi promovarea unor relaţii civilizate în viaţa cotidiană, cetăţenii au obligaţia de a manifesta un 

comportament moral în familie şi societate, pe stradă, în locurile publice, în mijloacele de 

transport în comun, în spiritul normelor de bună convieţuire şi a reglementărilor în vigoare, 

dând dovadă de bună credinţă în exercitarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

Art.9.-Pentru realizarea dezideratelor cuprinse în articolele precedente, este necesară 

instituirea unor norme  privind buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, gospodăriea 

comunei şi protecţia mediului în Comuna Tarcea.  

Art.10.-Primăria Comunei Tarcea va derula o serie de acţiuni și măsuri de 

gospodărire, întreţinere și înfrumuseţare pe plan local, după cum urmează:  

(1).-Întreţinerea locuinţelor, a anexelor gospodărești, curăţarea, întreţinerea și împrejmuirea 

acestora precum și a spaţiilor comerciale în care își desfășoară activitatea    

 -răspund: cetățenii și agenții economici;  

(2).-Curăţarea permanentă a spaţiilor verzi  
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-răspunde: viceprimarul;  

(3).-Luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea și proțectia mediului în incinta 

școlilor și institutiilor publice și oriunde este necesar; la instituțiile publice și pe domeniul 

public/privat al comunei aceste lucrări se vor executa cu beneficiarii de ajutor social, conform 

Legii 416/2001  

-răspunde viceprimarul și inspectorul responsabil cu asistența socială - termen 

permanent;  

(4).-Lucrări de pietruire și întreţinere a drumurilor comunale și a uliţelor sătești, lucrări de 

deszăpezire a drumurilor comunale și a uliţelor sătești, interzicerea depozitării de deșeuri prin 

amplasarea de plăcute informative 

-răspunde viceprimarul;  

(5).-Respectarea prevederilor legale și a documentaţiilor de amenajare a teritoriului și 

urbanism aprobate, precum și a normelor privind executarea și finalizarea construcţiilor 

începute  

-răspunde viceprimarul; 

(6).-Păstrarea, conservarea, repararea și restaurarea în condiţiile legii a monumentelor de pe 

teritoriul comunei  

-răspunde viceprimarul;  

(7).-Sancţionarea contravenţională a agenţilor economici și a persoanelor fizice care nu 

respectă prevederile prezentei hotărâri pentru măsurile de protecţie a mediului și de 

gospodărire a localităţii  

-răspunde primarul sau persoanele împuternicite de acesta.  

 

CAPITOLUL.II  

Stabilirea de obiective  
 

Art.11.-Consiliul local îşi stabilește ca și obiective buna gospodărire, întreținere, 

curăţenie și înfrumuseţare a localităţii care să fie realizate prin: 

(1).-Obligativitatea întreţinerii și curăţenia locuinţelor deţinute în proprietate sau cu chirie, a 

anexelor gospodărești, a curţilor și împrejmuirilor acestora;  

(2).-Interzicerea depozitării materialelor de contrucție, deșeurilor menajere, materialului 

lemnos, a utilajelor agricole pe domeniul public sau privat al comunei;  

(3).-Realizarea împrejmuirilor la frontul străzii;  

(4).-Evitarea eventualelor sustrageri sau distrugeri a indicatoarelor rutiere; 

(5).-Toaletarea pomilor, văruirea acestora, întreținerea, reparația și văruirea podețelor;  

(6).-Menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a drumului, pe porţiunea din 

dreptul gospodăriei, a locurilor de parcare, curăţarea și întreţinerea permanentă a terenurilor 

aflate în proprietate, a șanţurilor, rigolelor și podeţelor aferente;  

(7).-Interzicerea lăsării animalelor nesupravegheate pe drumurile publice de pe raza întregii 

commune;  

(8).-Interzicerea deversării dejecţiilor de orice fel în şanţul stradal, pe drumurile publice, în 

albia râului Ier; 

(9).-Interzicerea executării de lucrări neautorizate de dezinsecţie sau aplicarea de pesticide 

precum şi a substanţelor care afectează insectele polenizatoare; 

(10).-Interzicerea tulburării liniştii locuitorilor între orele 22,00 – 6,00 prin producerea de 

zgomote sau prin folosirea de aparate, utilaje sau instalaţii de orice natură, situate în 

perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social; 
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CAPITOLUL III  

Obligaţii și responsabilităţi  

 

Art.12.-Asigurarea și păstrarea curăţeniei și ordinii pe teritoriul comunei, buna 

gospodărire și respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală pentru toate 

persoanele fizice și agentii economici care trăiesc și desfașoară activitatea în comuna Tarcea. 

Art.13.-Consiliul local și primarul au obligația să asigure în condițiile legii: 

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. 

 Art.14.-Obligațiile instituţiilor publice şi persoanelor fizice şi juridice sunt 

următoarele: 

a)întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor 

gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora; 

b)curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi 

zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale; 

c)finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi 

în termenele stabilite de acestea; 

d)repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor; 
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e)asigurarea curățeniei și igienei în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv 

prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare, menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe 

partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei, a locurilor de 

acces și de parcare pe care le folosesc; 

f)îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe 

care le folosesc în alte scopuri; 

g)păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice; 

h)respectarea măsurilor stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice şi a 

curăţeniei în localităţi; 

i)depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de 

autorităţile administraţiei publice locale; 

j)curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice. 

k)curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aferente proprietăţii. 

l)să nu abandoneze pe domeniul public sau privat al comunei  Tarcea, autoturisme, utilaje, 

tonete, chioșcuri, alte construcții metalice, aparatură de orice fel;  

m)toaletarea pomilor, arborilor și arbuștilor de lângă aliniamentul drumurilor și a celor aflate 

la limita proprietăţii, dacă afectează circulaţia pietonală şi/sau circulaţia auto; 

n)cosirea periodică a spațiului înierbat existent între artera de circulație și limita proprietății; 

o)să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe 

căile de acces, împiedicarea  producerii de depozite de deşeuri de orice natură pe  terenurile 

aflate în proprietate, chirie, concesiune, comodat, amplasate în intravilanul şi/sau extravilanul 

comunei Tarcea, să gestioneze corespunzător deşeurile animale pentru a nu provoca 

disconfort vecinilor; 

p)să nu ocupe domeniul public prin staţionarea mașinilor, tractoarelor și a altor utilaje folosite 

în agricultură sau în construcţii pentru a nu împiedica  accesul autospecialelor de intervenţie 

în cazul unui eventual eveniment care ar necesita prezenţa acestora în zona respectivă;  

r)să încheie contracte de prestări servicii de salubrizare cu operatorul licențiat de pe raza 

comunei Tarcea; 

s)să respecte restricţiile sau interdicţiile pentru protecţia apei sau atmosferei; 

ș)să nu provoace poluare, prin evacuarea cu ştiinţă în apă în atmosferă sau pe sol a unor 

deşeuri sau substanţe periculoase; 

t)să nu depoziteze în spaţii subterane, deşeuri sau alte substanţe periculoase; 

ț)să nu depoziteze materiale de construcţii sau de altă natură pe spaţiul verde, trotuare sau 

carosabil, fiind interzisă folosirea domeniului public, îngrădirea, construcţiile improvizate şi 

în alte scopuri personale, fără avizul autorităţii administraţiei publice locale; 

u)să nu distrugă sau să rupă florile ori alte ornamente de pe domeniul public  al comunei; 

v)să nu păşuneze animalele în locurile unde acesta este interzis sau să lase libere animalele 

care reprezintă pericol pentru siguranţa pietonilor ori pentru circulaţia autovehiculelor, pe 

şanţul stradal, pe drumurile comunale sau pe proprietăţile private ale locuitorilor comunei; 

w)să nu deverse dejecţii de orice fel în şanţul stradal, pe drumurile publice, în albia râului Ier; 

x)să nu tulbure liniştea locuitorilor între orele 22,00 – 6,00 prin producerea de zgomote sau 

prin folosirea de aparate, utilaje sau instalaţii de orice natură, situate în perimetrul apropiat 

imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social;  

y)să nu ardă miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă fără acceptul autorității 

competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciului public 

pentru situații de urgență; 

z)asociaţiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligaţiile ce 

revin proprietarilor, și vor răspunde pentru realizarea acestora în faţa autorităţilor 

administraţiei publice locale. 
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CAPITOLUL IV.  

Răspunderi și contravenții:  
 

Art.15.-Nerespectarea normelor, interdicţiilor sau obligaţiilor cetăţeneşti prevăzute în 

prezentul act normativ, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, dacă fapta nu a 

fost comisă în aşa fel încât să constituie infracţiune, potrivit legii penale. 

Art.16.-Sancţiunile contravenţionale care se pot aplica sunt: avertismentul şi amenda. 

Art.17.-Sancţiunile se  stabilesc proporţional cu gravitatea faptei săvârşite. 

Art.18.-Contraventiile prevăzute se constată și se aplică de către primarul comunei 

Tarcea sau persoanele împuternicite în acest sens. 

  Art.19.-Pentru una şi aceeaşi contravenţie se aplică o singură sancţiune 

contravenţională. 

Art.20.-În cazul în care contravenientul nu respectă obligaţia de a înlătura situaţia 

creată prin  săvârşirea contravenţiei, agentul constatator poate aplica, în mod repetat, după 

fiecare somaţie la care contravenientul nu se conformează, o nouă amendă pentru 

contravenţia savârşită. 

Art.21.-La agenţii economici şi instituţii, sancţiunea se aplică, după caz, 

conducătorului acesteia, patronului, persoanei care a avut sarcina de a urmări îndeplinirea 

obligaţiilor respective. 

Art.22.-Procesul verbal de constatare a contravenţiei se comunică contravenientului 

sub semnătură sau prin scrisoare cu confirmare de primire, de  îndată, dar nu mai mult de 48 

de ore de la încheierea acestuia. 

Art.23.-Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data 

înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de 

actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-

verbal.  

Art.24.-Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei, se poate face 

plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, care se depune spre soluţionare 

la Judecătoria Marghita. 

Art.25.-Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile O.G. nr.2/2001 

privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare.  

Art.26.-Constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor Ordonanței 

Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și 

completările ulterioare, după cum urmează: 

 

 

Nr. 

Crt. 

Descrierea faptei care constituie contravenţie Amenda(lei) 

Persoane 

fizice 

Persoane 

juridice 

1 Neîntreţinerea corespunzătoare clădirilor, a 

curţilor şi a spaţiului din jurul acestora,  

necurăţarea şi neîntreţinerea trotuarelor/spaţiilor 

din faţa/jurul curţii, precum şi neefectuarea 

lucrărilor de toaletare, întreţinere şi văruire 

periodică a arborilor aferenţi proprietăţii, 

necurăţarea şi neîntreţinerea şanţurilor, rigolelor şi 

podeţelor aferente proprietăţii 

200-1000 400-2000 

2 Neînlăturarea zăpezii, gheţii sau poleiului de pe 

trotuarele din dreptul sediilor,  imobilelor în care 

îşi desfăşoară activitatea/locuiesc sau pe care le 

folosesc în alte scopuri,  

200-400 400-800 
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3 Creşterea  animalelor şi păsărilor de orice fel în 

alte locuri decât cele amenajate în acest scop pe 

terenul proprietate privată, cu respectarea 

normelor sanitar-veterinare  şi a unei distanţe 

corespunzătoare astfel încât să nu aducă prejudicii 

proprietăţilor învecinate, lăsarea liberă a câinilor 

ziua şi /sau noaptea 

200-400 400-800 

4 Păşunatul animalelor în zonele verzi ale comunei, 

în parcuri, în curţile interioare ale instituţiilor 

publice, în cimitire, marginea drumului public etc, 

lăsarea liberă şi nesupravegheată a animalelor şi 

păsărilor domestice pe stradă  sau în alte locuri 

publice 

200-400 400-1000 

5 Aruncarea în locuri publice de resturi alimentare, 

resturi de ţigări, coji de seminţe, sau deşeuri de 

orice fel şi nedepunerea lor în coşurile de gunoi, 

în pubele sau containere de precolectare  

200-400 400-800 

6 Scoaterea gunoaielor, a resturilor menajere sau 

vegetale şi a apelor menajere uzate din gospodării, 

magazine sau alte imobile şi aruncarea lor 

necontrolată pe străzi, pe marginea drumurilor, în 

“gropi”, precum şi deversarea apelor menajere 

vidanjate din haznale, fose septice, pe teritoriul 

comunei sau în apele de suprafaţă (bălţi, râul Ier) 

200-1000 400-2000 

7 Depozitarea materilelor de construcţii, balast, 

pietriş astfel încât să ducă la degradarea 

trotuarelor, a spaţiului verde, blocarea trotuarului, 

carosabilului, a căilor de acces  

200-1000 400-2000 

8 Abandonarea, aruncarea obiectelor de uz casnic 

sau a dezmembrămintelor din acestea, a sacilor 

precolectaţi de gunoi, pe străzi, în parcuri, pe 

malurile apelor, terenuri virane, ori pe domeniul 

public sau privat al localităţii 

200-1000 400-2000 

9 Consumarea  băuturilor alcoolice în alte locuri 

decât cele special amenajate 

200-400 - 

10 Deteriorarea spaţiilor verzi sau a plataţiilor de 

orice fel prin smulgere, rupere, tăiere, călcarea sau 

efectuarea de tăieri neautorizate de arbori, din 

zonele aparţinând domeniului public 

200-400 - 

11 Murdărirea/degradarea/distrugerea mobilierului 

stradal, băncilor, staţiilor de autobuz, avizierelor 

publice, coşurilor de gunoi, monumentelor, 

indicatoarelor rutiere etc 

100-1000 - 

12 Folosirea locurilor publice drept toalete 200-1000 - 

13 Abandonarea cadavrelor de animale sau păsări, 

precum  şi a resturilor rezultate din sacrificarea 

animalelor în gospodăria proprie, pe domeniul 

public sau privat al comunei sau în apele de 

suprafaţă (bălţi, râul Ier) 

1000-2000 2000-2500 

14 Aruncarea/depozitarea de deşeuri rezultate din 

demolări/construcţii de orice fel, în alte locuri 

600-2000 1200-2500 
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decât cele stabilite 

15 Îngrădirea/folosirea/ocuparea/plantarea pe zonele 

verzi din domeniul public, pe izlazul comunal sau 

pe zona de protecţie  şi/sau de siguranţă 

200-1000 400-2000 

16 Ocuparea domeniului public cu orice fel de 

construcţii provizorii, terase sau materiale diverse 

în scopul comercializării, fără autorizarea şi 

achitarea taxelor legale, precum şi desfăşurarea 

comerţului stradal pe alte amplasamente decât 

cele aprobate de Consiliul local 

200-1000 400-2000 

17 Necurăţarea mijloacelor de transport la intrarea 

acestora pe drumurile publice 

200-600 400-1200 

18 Staţionarea autovehiculelor de orice fel pe trotuare 

sau pe zonele verzi; spălarea autovehiculelor, 

remorcilor, maşinilor,  tractoarelor sau utilajelor 

agricole pe stradă sau în alte locuri pe domeniul 

public 

200-500 400-1000 

19 Încărcarea şi etanşarea necorespunzătoare a 

autovehiculelor, remorcilor care efectuează 

transportul diferitelor materiale, pentru a 

preîntâmpina împrăştierea lor în timpul 

transportului și murdărirea sau degradarea căilor 

publice 

200-300 300-400 

20 

 

Arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau 

vegetaţiei ierboase fără acceptul  autorităţii 

competente pentru protecţia mediului şi fără 

informarea în prealabil a serviciului voluntar 

pentru situaţii de urgenţă 

400-1000 800-2000 

21 Pescuitul fără permis de pescuit, reținerea peștilor 

sub dimensiunile minime legale 

300-600 - 

22 Pescuitul în perioada de prohibiție  600-1000 - 

 

   Art.27.(1).-În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 14 lit.  e), f), h), i), k) și 

o) în termenele notificate de primar, de 30 de zile, sau de persoanele împuternicite de acesta, 

primarul poate aproba executarea de către autoritatea administraţiei publice locale a acţiunilor 

de curăţare şi igienizare. Lucrările se efectuează în numele şi pe cheltuiala proprietarilor 

notificaţi, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul local, cu 

condiţia constituirii dreptului de creanţă şi a recuperării cheltuielilor de la proprietarii 

notificaţi în condiţiile legii. 

(2).-În toate cazurile în care proprietarul notificat conform alin. (1) nu permite accesul 

în imobilul supus lucrărilor de intervenţie în vederea executării acestora de către autoritatea 

administraţiei publice locale, primarul solicită autorizarea instanţei judecătoreşti competente, 

prin ordonanţă preşedinţială, dată cu citarea părţilor. 

 Art.28.-Prezentul regulament se va actualiza și modifica prin Hotărâre a Consiliului 

Local,  în funcţie de actele normative care se adoptă ulterior și care au incidenţă asupra 

acestuia. 

Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează pentru legalitate: 

Molnar Iosif-Vincze    Secretarul general al Comunei Tarcea,

      Băican Elisabeta 

mailto:primaria.tarcea@cjbihor.ro
mailto:primariatarcea@gmail.com

