ROMANIA
JUDETUL TIMIS
ORAȘUL BUZIAȘ
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BUZIAS

H O T A R A R E A
Nr. 38 din 28.04.2017

Privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul administrativ
al orașului Buziaș

Consiliul Local al orasului Buzias, Judetul Timis

Avand in vedere proiectul de hotarare avizat de Comisia locala de ordine
publica, tinand seama de expunerea de motive a Primarului orasului Buzias
formulata in baza referatului sefului Serviciului Public de Politie locala Buzias,
luand in considerare prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenta decizionala în administrația publică, republicată si tinand seama
de raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Buzias,
Vazand prevederile Legii nr.155/2010 privind Politia Locala, Normele de
aplicare a legii nr.155/2010 aprobate prin H.G. nr.1332/2010, 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.36/2003, Legea nr. 50/1991, republicata
si actualizata, Legea nr. 18/1991, Legea nr.333/2003 republicata, O.U.G.
nr.97/2005, Legea nr. 205/2004, O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor cu modificarile si complectarile ulterioare,
- În conformitate cu art.45 si 115 alin.1 lit.(b) din Legea nr.215/2001 a
administrației publice locale,
- Ținând seama de expunerea de motive a Primarului orașului Buziaș,
înregistrată cu r. 7577 din 13.03.2017;

- Având în vedere referatul sefului Serviciului Public de Politie locala
Buzias, înregistrat cu r. 7576 din 13.03.2017;
- Luând în considerare prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenta decizionala în administrația publică, republicată;
- Ținând seama de raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local Buziaș,
- Având în vedere în vedere prevederile art. 36 alin. 1, şi alin. 9 , art. 45
alin. 1, art. 115 alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARASTE:
Art.1 Asigurarea ordinii si linistii publice, pastrarea curateniei, comertul stradal,
protectia mediului înconjurator, respectarea normelor de convietuire sociala si
igiena pe teritoriul orasului Buzias, constituie o obligatie fundamentala a
autoritatilor administratiei publice, institutiilor publice, agentilor economici, a
altor persoane juridice, precum si a cetatenilor.
Art.2(1) Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte
de catre persoanele juridice, daca nu sunt comise in astfel de conditii, incat,
potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) Neîntretinerea curateniei si igienei în magazine, localuri de alimentatie
publica, chioscuri, tonete si spatiile din jurul acestora;
b) Neîntretinerea în stare corespunzatoare a imobilelor in care isi
desfasoara activitatea, prin efectuarea lucrarilor de reparatii, amenajari
si a altor lucrari specifice;
c) Neasigurarea repararii, spalarii geamurilor si a vitrinelor, neînlocuirea
jgheaburilor, burlanelor uzate, tiglelor, olanelor si a geamurilor sparte la
frontul strazii, precum si a firmelor uzate si deteriorate, neîntretinerea
firmelor si a fatadelor imobilelor in care isi desfasoara activitatea, inclusiv
nespalarea, necuratarea si nezugravirea periodica a acestora;
d) Neîmprejmuirea si nesalubrizarea terenurilor detinute cu orice titlu, prin
neluarea masurilor privind curatarea si salubrizarea terenurilor, detinute
cu orice titlu, de buruieni, in special cele cu potential alergen ( floarea
pustei, iarba parloagelor – Ambrosia, artemisiifolia, pelinul – Artemisia ),
prin metode mecanice, respectiv scoaterea radacinilor, smulgere, cosire
e.t.c. si metode chimice;

e) Neasigurarea igienei in imobilele si incintele detinute sub orice forma,
prin activitati de curatare, dezinsectie si deratizare,
f) 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;
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) Neîndepărtarea zăpezii si a ghetii imediat dupa depunere sau cel tarziu
pana la ora 09,00 de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiesc
sau pe care le folosesc in alte scopuri. Este interzisa in acest scop,
folosirea sarii. Zapada sau gheața se va depune langa trotuar fara sa
impiedice circulatia si scurgea apei in santurile de colectare;
j) Nerefacerea zonelor verzi afectate de lucrari edilitar gospodaresti prin
lucrari de gazonare, plantatii de flori sau gard viu;
k) Împrejmuirea si ocuparea domeniului public fara autorizatie;
l) Nefinalizarea constructiilor începute, pe baza autorizatiilor eliberate de
primar, in conditiile si in termenele stabilite de acestea;- vezi L.50/1991;
m) Neefectuarea curateniei in jurul santierelor de constructii si reparatii;
n) Neîncheierea contractelor pentru colectarea de deseuri menajere cu
operatori de servicii publice de salubrizare si pentru colectarea
deseurilor recirculabile cu unitatile de profil;
o) Nesalubrizarea în aceasi zi a suprafetei carosabilului sau trotuarului unde
se executa lucrari de constructii, reparatii sau interventii la reteaua
tehnico-utilitara;
p) Neamplasarea la fiecare intrare din strada, la punctele de lucru si la
sediul unde isi desfasoara activitatea a unui cos de gunoi.
(2) Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte de
catre persoanele fizice, daca nu sunt comise în astfel de conditii, incat, potrivit
legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) Neîntretinerea si necurătenia locuintelor pe care le detin în propietate sau
chirie, a anexelor gospodaresti, a curților si împrejmuirilor acestora;
b) Necurățarea fațadelor locuințelor si a altor constructii amplasate la frontul
strazii, netencuirea si nezugravirea periodica a acestora, potrivit masurilor
stabilite de consilile locale;

c) neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, tiglelor, olanelor si a geamurilor
sparte la frontul strazii;
d) Nefinalizarea constructiilor începute, pe baza autorizatiilor eliberate de
primar, în conditiile și în termenele stabilite de acestea;
e) Nerepararea si neîntretinerea instalatiilor aferente imobilelor;
f) Nementinerea curateniei pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a
drumului, pe portiunea din dreptul gospodariei si a locurilor de parcare pe care
le folosesc;
g) Neîmprejmuirea si nesalubrizarea terenurilor detinute cu orice titlu , prin
neluarea masurilor privind curatarea si salubrizarea terenurilor, detinute cu
orice titlu, de bubuieni, in special cele cu potential alergen ( floarea pustei,
iarba parloagelor – Ambrosia, artemisiifolia, pelinul – Artemisia ), prin metode
mecanice, respectiv scoaterea radacinilor, smulgere, cosire e.t.c. si metode
chimice;
h) Nementinerea curateniei pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a
drumului, pe portiunea din dreptul gospodariei si a locurilor de parcare pe care
le folosesc;
i) Neafisarea numarului de imobil la loc vizibil;
j) Proprietarii, detinatori legali de caini de companie, au obligatia sa afiseze
vizibil o placuta cu inscriptionarea CAINE PERICULOS pe usa de acces in
propietate;
k) Neîndepartarea zăpezii si a gheții imediat dupa depunere sau cel tarziu pana
la ora 09,00 de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiesc sau pe care
le folosesc in alte scopuri. Este interzis, în acest scop folosirea sării. Zapada sau
gheata se va depune langa trotuar fara sa impiedice circulatia si scurgerea apei
in șanturile 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 lucrari edilitar gospodaresti prin lucrari
de gazonare, plantatii de flori sau gard viu;
0) Imprejmuirea domeniului public fara autorizatie;
p) Cultivarea gradinilor de legume si zarzavat pe domeniul public;
r) Neefectuarea curateniei in jurul santierelor de constructii si reparatii;
s) Neîncheierea contractelor pentru colectarea de deseuri menajere cu
operatorii de servicii publice de salubrizare si pentru colectarea deseurilor
recirculabile cu unitatile de profil;

q) Nesemnalizarea si nesalubrizarea in aceeasi zi a suprafetei carosabilului sau
trotuarului unde se executa lucrari de constructii, reparatii sau interventii la
reteaua tehnico-edilitara;
(3) Contraventiileprevazute la alin.(1) si (2) se sanctioneaza cu amenda
cuprinsa intre:
1.
200 – 300 lei – persoane fizice
400 – 500 lei – persoane juridice
2.
contraventiaprevazuta la alin(1) lit.d si alin.(2) lit.g, se
sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500 si 1000 lei, pentru persoanele
fizice, respectiv intre 1000 si 1500 lei, pentru persoanele juridice.
Art.3.(1) Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte
de catre persoanele juridice, daca nu sunt comise in astfel de conditii, incat,
potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) Neefectuarea curateniei strazilor, parcurilor si a altor zone publice de
catre operatorul de serviciu public;
b) Neasigurarea manipularii corespunzatoare a pubelelor si a cosurilor de
gunoi stradale de catre personalul operatorului serviciului public pentru
a evita deteriorarea sau distrugerea acestora;
c) Neîntocmirea si nerespectarea graficelor cu frecventa de colectare a
deseurilor menajere si neavizarea lor de catre organele in drept;
d) Neînstintarea Primariei Orasului Buzias asupra modificarilor ce intervin in
graficele de colectare a reziduurilor;
e) Nerespectarea notificarilor transmise de catre Primaria Orasului Buzias
privind starea sau executarea unor lucrari specifice de salubrizare
stradala;
f) Neîncheierea contractelor pentru incinerarea deseurilor spitalicesti
rezultate din activitatea sanitara de stat si particulara, pentru unitatile
sanitare;
g) Societatile comerciale care au in exploatare statii de alimentare cu
carburanti, amplasate pe domeniul public, sunt obligate sa intretina si sa
repare pavajele si spatiile verzi aferente acestora.
(2) Contraventiileprevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda cuprinsa
intre:
400 – 1.000 lei – persoane juridice

Art.4 (1) Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele
fapte de catre persoanele fizice/juridice, daca nu sunt comise in astfel de
conditii, incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) Distrugerea spatiilor verzi si a materialului dendrofloricol existent, prin
rupere, taiere, calcare sau prin alte mijloace;
b) Efectuarea taierilor de corectii, schimbarea destinatiei zonelor verzi,
defrisari, scoaterea din radacini a arborilor, arbustilor, puieților sau
lastarilor de pe domeniul public fara aprobare scrisa din partea Primariei
orasului Buzias;
c) Efectuarea plantarilor de arbori sau arbusti pentru amenajarea sau
refacerea zonelor verzi de pe domeniul public fara aprobare scrisa din
partea PrimarieiorasuluiBuzias;
d) Insusirea arborilor doborati de fenomene naturale sau a arborilor care au
fost taiati, scosi din radacini in cadrul unor lucrari specifice, fara
aprobarea Primariei orasului Buzias;
e) Schimbarea destinatiei zonelor verzi fara aprobarea Primariei orasului
Buzias;
(2) Contravenientul va suporta contravaloarea evaluarii pagubelor
produse zonelor verzi si a materialului dendro floricol afectat, precum si
contravaloarea lucrarilor de refacere a acestora. In conformitate cu
prevederile legale in vigoare;
(3) Contraventiileprevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda
cuprinsa intre:
200 – 500 lei – persoane fizice
500 – 1.000 lei – persoane juridice
Art.5(1) Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele
fapte de catre persoanele fizice/juridice, daca nu sunt comise in astfel de
conditii, incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) Nementinerea în stare corespunzatoare a locurilor de agrement de
catre detinatorii legali;
b) Circulatia sau stationarea autovehiculelor sau vehiculelor in parcuri
sau pe zone verzi si in statii de autobuz;
c) Arderea deșeurilor vegetale, menajere sau de alta natura in curti,
intravilanuri sau pe domeniul public;

d) Nerefacerea calității de mediu in zonele de impact la terminarea
lucrarilor;
e) Neefectuarea periodica prin laboratoare de specialitate a analizelor la
sursele de apa aflate pe domeniul public;
f) Prelucrarea sau depozitarea unor materiale care emana mirosuri
respingatoare de fum;
g) Stationarea autovehiculelor de transport marfa si persoane in alte
locuri decat cele aprobate.
Contraventiile prevazute la alin.(1) se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre:
200 – 400 lei – persoane fizice
300 – 500 lei – persoane juridice
Art.6(1) Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele
fapte de catre persoanele fizice/juridice, daca nu sunt comise in astfel de
conditii, incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) Neîntretinerea permanenta a curateniei santurilor de scurgere a apelor
pluviale, a podetelor si tuburilor de beton aferente acestora pe intrega
lungime aferenta propietatii, in vederea evitarii inundatiilor ori a
stagnării apelor;
b) Acoperirea santurilor, rigolelor sau tuburilor de beton cu diferite
materiale sau deseuri;
c) Afectarea îmbracaminții asfaltice a partii carosabile, a trotuarelor si a
marcajelor rutiere prin circularea cu mijloace de transport si utilaje
neadecvate sau prin orice alte mijloace;
d) Executarea de lucrari si interventii la reteaua tehnico-utilitara fara
aprobarea Primariei orasului Buzias
e) Utilizarea santurilor pluviale deschise pentru evacuarea sau scurgerea
apei fecaloid menajere sau cu continut periculos;
f) Neanuntarea Primariei despre lucrarile de constructii, reparatii sau
interventii in carosabil, de unde rezulta pământ, moloz sau alte deseuri,
in vederea stabilirii locului de depozitare a acestora;
g) Necuratarea cailor publice dupa descărcarea sau încărcarea mijloacelor
de transport.
(2)Contravenientul va suporta contravaloarea repararii pagubelor
produse, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(3) Contraventiileprevazute la alin.(1) se sanctioneaza cu amenda cuprinsa
intre:
200 – 400 lei – persoane fizice
300 – 600 lei – persoane juridice
Art.7 (1)
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda
contraventionala si cu lipirea de autocolante auto-adezive pe parbrizele
autovehiculelor:
a) Oprirea si stationarea autovehiculelor pe trotuare, zone verzi si in statiile
mijloacelor de transport in comun;
b) Oprirea, stationarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate
pentru diferite activitati ale unor obiective sau pentru persoanele cu
handicap, marcate si semnalizate corespunzator;
c) Nerespectarea locurilor de parcare si a marcajelor stabilite;
(2)Contraventiileprevazute la alin.(1) se sanctioneaza cu amenda cuprinsa
intre:
300 – 600 lei – persoane fizice
500 – 1000 lei – persoane juridice

Art. 8(1) Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele
fapte de catre persoanele fizice/juridice, daca nu sunt comise in astfel de
conditii, încat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) Cresterea animalelor si pasarilor in cladiri cu mai multe apartamente sau
în adaposturi improvizate in jurul blocurilor de locuit;
b) Neevacuarea ritmica sau ori de cate ori este necesar, a reziduurilor
animaliere/umane, colectate in fosa septica creand astfel disconfort
vecinilor. Fosa septica va fi amplasata la o distanta de 10 metri fata de
cea mai apropiata locuinta, conform reglementarilor igienico – sanitare
in vigoare, betonata si prevazuta cu capac;
c) Accesul liber pe domeniul public al pasarilor si animalelor de orice fel;
d) Amplasarea de grajduri, fose, platforme pentru depozitarea gunoiului in
curti sau gradini la o distanta mai mica de 30 metri de locuintele
limitrofe;

e) Murdarirea sau distrugerea bunurilor/amenajarilor existente pe
domeniul public (cosuri de gunoi, banci, jocuri pentru copii, jardiniere
etc);
f) Utilizarea domeniului public pentru diferite activitati gospodaresti (
spalat covoare, gatit , etc ).
(2) Contraventiile prevazute la alin.(1), se sanctioneaza cu amenda cuprinsa
intre:
300 – 600 lei – persoane fizice
500 – 1000 lei – persoane juridice

Art.9(1) Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre următoarele
fapte de catre persoanele fizice/juridice, daca nu sunt comise in astfel de
conditii, incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) Nerespectarea de catre conducatorii autovehiculelor de orice fel, a
conditiilor de igiena si curatenie, care are ca urmare scurgeri de ulei,
motorina sau alti carburanti;
b) Efectuarea transporturilor de persoane prin curse ocazionale, speciale, in
conventii sau neregulate, instituirea de statii de urcare- coborare pe
teritoriul orasului Buzias, fara avizul Consiliului Local al Orasului Buzias,
precum si devierea de la traseul stabilit de catre acesta;
c) Neasigurarea curățirii, spălării sau salubrizarii vehiculelor sau
autovehiculelor la intrarea pe drumurile publice;
d) Neasigurarea curăteniei în locurile de încărcare, descărcare, în stații si la
capetele de linii;
e) Neafisarea in statii a graficelor de circulatie si a intervalelor orare
specifice transportului in comun;
f) Nerespectarea graficelor de circulatie si a intervalelor orare specifice
transportului in comun, exceptand cazurile de forta majora;
g) Neasigurarea curateniei si igienizarii mijloacelor de transport in comun
aflate in circulatie;
h) Neasigurarea incarcarii si etanșeizarii vehiculelor ce efectueaza
transportul diferitelor materiale, pentru a preantampinaimprastierea lor
in timpul transportului si murdarirea sau degradarea cailor publice;
i) Transportul de materiale explozibile sau inflamabile in mijloacele de
transport in comun;

j) Calatoriafara bilet, abonament sau legitimatie de calatorie sau refuzul
prezentarii acestuia la cererea organelor de control. Exceptie fac copiii
pana la varsta de 12 ani inclusiv, care beneficiaza de transport gratuit;
k) Coborarea, urcarea, blocarea, sau fortarea usilor mijlocului de transport
pe timpul mersului;
l) Transportul de animale vii si pasari;
m) Transportul unor bagaje voluminoase care stanjenesc calatorii;
n) Antrenarea de discutii cu conducatorul mijlocului de transport si intrarea
persoanelor straine in cabina acestuia pe timpul transportului;
o) Difuzarea de muzica obscena sau la un volum ce creeaza disconfort
celorlalti pasageri, in mijlocul de transport in comun;
p) Fumatul, scuipatul, consumul de seminte, bauturi alcoolice, precum si a
altor alimente care conduc la disconfortul celorlalti calatori si aruncarea
de hartii, ambalaje si resturi de orice fel in mijloacele de transport in
comun;
q) Cantatul, cersitul, provocarea de scandal ori adresarea de cuvinte
injurioase la adresa calatorilor si a personalului de deservire a
transportului in comun;
r) Oprirea mijloacelor de transport in comun intre statii sau in afara zonelor
destinate opririi acestora;
s) Schimbarea rutei stabilite de catre conducatorul auto sau alte persoane
neautorizate;
t) Folosirea mijloacelor de transport in comun in alte scopuri decat cele
destinate;
u) Folosirea mijloacelor de transport in comun in scopuri publicitare prin
aplicare in mijlocul de transport in comun a afiselor fara avizul Primariei
orasului Buzias;
v) Nerespectarea obligatiei persoanelor cu drept de control de a avea o
tinuta decenta, un comportament civilizat si de a purta la vedere
ecusonul sau legitimatia;
w) Degradarea mijlocului de transport in comun prin orice mijloace atat in
mers cat si in stationare de catre persoanele fizice;
x) Blocarea intrarilor in curtile institutiilor publice ( primarie, dispensare
umane, veterinare, politie, pompieri, scoli, institutii culturale si
religioase, autobaze de transport in comun si de interventie tehnicoedilitara), prin oprirea sau stationarea autovehiculelor);
y) Crearea de obstacole pe carosabil, acostamente, taluzuri, santuri sau pe
partile de siguranta ale drumuriloe prin oprirea, stationarea

autovehiculelor, utilajelor agricole, depozitarea materialelor de
constructii, furaje sau alte materiale care impiedica desfasurarea in bune
conditii de siguranta a circulatiei rutiere, vizibilitatii, dezapeziri sau
inundatii, fara a avea aprobarea administratorului drumului.
Contraventiileprevazute la alin.(1) se sanctioneaza cu amenda cuprinsa
intre:
300 – 600 lei – persoane fizice
500 – 1000 lei –persoane juridice

Art.10(1) Constituie contravenție săvarsirea oricareia dintre urmatoarele
fapte de catre persoanele fizice/juridice, daca nu sunt comise in astfel de
conditii, încat, potrivit legii penale, sa fie considerate infracțiuni:
a) Extinderea cimitirelor fără autorizație sanitara și fără acordul
autorității locale;
b) Neîmprejmuirea incintelor șantierelor de construcții sau a punctelor
de lucru si instalarea de panouri de avertizare si identificare;
c) Nesemnalizarea punctelor de lucru atât pe timp de zi cat si pe timp de
noapte, pentru evitarea accidentelor;
d) Abandonarea necontrolată pe domeniul public a deșeurilor,
materialelor de construcții, aparatelor de orice fel si a utilajelor
defecte, tonetelor sau chioșcurilor, construcțiilor metalice,
caroseriilor sau autovehiculelor degradate sau dezmembrate;
e) Montarea schelelor sau macaralelor de constructii pe domeniul public
fara aprobare si fara plata taxelor legale;
f) Montarea de mobilier, chioșcuri, corturi sau tonete pentru parcuri de
distractii, circuri sau alte manifestări fara aprobarea Primariei orasului
Buzias si plata taxelor stabilite;
g) Expunerea pentru reclama sau publicitate pe domeniul public a unor
autovehicule, utilaje sau aparatura, fara aprobarea Primariei orasului
Buzias;
h) Spalarea autovehiculelor pe domeniul public – partea carosabilafolosind apa de la reteaua de apa potabila;
i) Murdarirea domeniului public prin efectuarea unor lucrari de reparatii
la autovehicule;

j) Amplasarea rulotelor si containerelor de constructii pe domeniul
public fara aprobare si fara achitarea taxelor legale;
k) Necuratirea si nerepararea spatiului de parcare de catre detinatorii
legali;
l) Nesalubrizarea domeniului public la terminarea activitatilor aprobate;
m) Ocuparea domeniului public cu orice constructii provizorii sau
materiale fara aprobare si fara achitarea taxelor legale;
n) Neîntretinerea si necuratarea terenurilor intravilane, proprietatea
privata a cetatenilor;

(2) Contraventiileprevazute la alin.(1) se sanctioneaza cu amenda
cuprinsa intre:
500 – 800 lei – persoane fizice
700 -1000 lei – persoane juridice
Art.11 (1)
Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre
următoarele fapte de către persoanele fizice/juridice, daca nu sunt comise in
astfel de conditii, încat, potrivit legii penale, sa fie considerate infracțiuni:
a) Lipirea afiselor, posterelor, bannerelor sau anunturilor publicitare in alte
locuri decat in cele autorizate;
b) Lipirea de afise sau postere de publicitate pe domeniul public de catre
societatile comerciale sau persoanele fizice fara achitarea taxelor
aferente;
c) Lipirea afișelor si posterelor electorale in alte locuri decat panourile
special amenajate, precum si nerespectarea locului stabilit pe panou de
către formatiunea respectiva;
d) Expunerea de materiale publicitare in cimitire, de catre persoane fizice
sau juridice;
e) Instalarea panourilor cu denumirea firmei fără autorizatia eliberata de
primarie;
f) Modificarea instalatiilor publice de distribuire a apei si de canalizare;
g) Modificarea racordurilor, robinetilor, bransamentelor si a instalatiilor de
protectie catodica;
h) Modificarea aparatelor de masura si control si a sigiliilor aplicate;
i) Nementinerea si nefixarea la cotă a pavajului, a pieselor vizibile ( trape,
capace, gratare);

j) Folosirea hidrantilor publici în alte scopuri decât cele legate de incendiu;
k) Folosirea apei potabile de la cișmele, puțuri sau fântani publice pentru
spălarea mașinilor;
l) Colectarea în cisterne particulare a apei potabile de la sursele publice;
m) Acoperirea cu pămant, moloz sau alte materiale ale receptorilor
căminelor de apa;
n) Mutarea sau deteriorarea tablitelor indicatoare de identificare a
gospodariilor subterane;
o) Necurățirea nămolurilor din instalațiile de decantare;
p) Utilizarea aparatelor de măsura si control neverificate metrologic;
q) Neevacuarea apelor acumulate în subsolul clădirilor de către
apartinatori;
r) Nedesfundarea sistemelor de canalizare din incinta gospodariilor
individuale;
s) Înfundarea gurilor de scurgere la canalizare prin aruncare sau depozitare
de pamant sau alte reziduuri;
(2) Contraventiileprevazute la alin.1 se sanctioneaza cu amenda cuprinsa
intre:
500 – 800 lei – persoane fizice
700 -1000 lei – persoane juridice

Art. 12 (1) Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele
fapte de catre persoanele fizice/juridice, daca nu sunt comise in astfel de
conditii, încat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) Montarea pe stalpii retelelor electrice a bannerelor sau a panourilor
publicitare fara aprobarea serviciilor de specialitate din Primarie;
b) Nepozitionare astalpilor de retele electrice pe amplasamente aprobate;
c) Afectarea retelei si a lampilor de iluminat public;
d) Executarea de improvizatii la reteaua de iluminat public in locuri publice;
e) Modificarea iluminatului public cu ocazia diferitelor manifestarifara
acordul servicilor de specialitate din cadrul primariei;
f) Înlocuirea si montarea altor lampi de iluminat public;
g) Racordarea la reteaua de iluminat public fara aprobare;
h) Agățarea sau prinderea materialelor de orice fel de firele electrice
dispuse pe domeniul public;

i) Prinderea bannerelor sau a panourilor publicitare pe stalpi fara aprobare
sau la o înaltime care impiedica circulatia sau vizibilitatea.
(2) Contraventiileprevazute la alin.(1), se sanctioneaza cu amenda cuprinsa
intre:
500 – 800 lei – persoanele fizice
700 -1000 lei – persoanele juridice

Art.13 (1) Constituie contraventii savarsirea oricareia dintre urmatoarele
fapte de catre persoanele fizice, daca nu sunt comise in astfel de conditii,
incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) Necuratarea de catredetinatorii de animale (cai, vaci, oi, capre, caini,
pisici, etc) a dejectiilor lasate pe caile pietonale si pe spatiile verzi;
b) Nerespectarea perioadei de stabulatie a animalelor: ovine, bovine,
caprine etc ( 31 octombtie – 31 aprilie);
c) Tolerarea sau hranirea animalelor fara stapan (caini) pe raza
administrativ- teritoriala a orasului Buzias;
d) Comercializarea stradala a oricaror produse pe raza administrativa a
orasului Buzias, fara autorizatie de comert eliberata de catre Primaria
oras Buzias sau nerespectarea mentiunilor din aceasta;
e) Crearea de obstacole pe partea carosabila, a taluzurilor, santurilor,
spatiilor verzi prin staționarea autovehiculelor, gararea masinilor si
utilajelor agricole sau depozitarea materialelor de constructie;
f) Abandonarea pe domeniul public, fara autorizatie emisa de catre
Primarie, a materialelor de constructie, deseurilor, pamantului,
aparatelor de orice fel si a utilajelor defecte, tonetelor sau chioscurilor,
constructiilor metalice, caroseriilor de la autovehiculele degradate sau
dezmembrate;
(2) Constituie contraventii savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte
de catre persoanele juridice, daca nu sunt comise in astfel de conditii,
încat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) Comercializarea stradala a oricaror produse pe raza administrativa a
orasului Buzias, fara autorizatie de comert eliberata de catre Primaria
orasului Buzias sau nerespectarea mentiunilor din aceasta;

b) Nerespectarea si neafisarea orarului de functionare a agentilor
economici;
c) Neamplasarea cosurilor stradale de colectare a gunoaielor de catre
agentii economici;
d) Crearea de obstacole pe partea carosabila, a taluzurilor, santurilor,
spatiilor verzi prin stationarea autovehiculelor, gararea masinilor si
utilajelor agricole sau depozitarea materialelor de constructie;
e) Abandonarea pe domeniul public, fara autorizatie emisa de catre
Primaria orasului Buzias, a materialelor de constructie, deseuri,
pamant,aparate de orice fel si utilaje defecte, tonete sau chioscuri,
constructii metalice, caroserii de la autovehicule degradate sau
dezmembrate;

(3) Contraventiileprevazute la alin.1 si 2 se sanctioneaza cu amenda cuprinsa
intre:
200 – 500 lei – persoane fizice si juridice

Art.14 Pentru savarsirea contraventiilor prevazute de art.5 alin.(1) lit.b si g,
art.10 alin.1 lit. h, pe lânga sanctiunea cu amenda, se vor lipi si colante autoadezive pe autovehiculele cu care se săvârșește respectiva contravenție.
Art.15 Constatarea si sanctionarea contraventiilor savarsite la prezenta
hotarare se face de către:
- Primar, viceprimar;
- Angajații împuterniciți ai Primarului orasului Buzias, pentru contraventiile
savarsite in domeniul specific de activitate;
- Lucrătorii de politie din cadrul Serviciului Public de Politie Locala Buzias;
Art. 16 Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 ore de
la data încheierii procesului- verbal, ori dupa caz, de la data comunicarii
acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute in prezenta hotarare, agentul
constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in continutul
procesului-verbal.
Art. 17 Lucratorii de politie din cadrul Serviciului Public de Politie Locala Buzias,
sunt împuterniciti sa constate și să sancționeze contravenții în conformitate cu

atributiile specifice pe domeniile si liniile de munca date in competenta proprie
prin Legea nr. 155/2010 privind Politia locala, respectiv, în domeniul ordinii si
linistii publice, paza bunurilor, circulatia pe drumurile publice, disciplina in
constructii, afisajul stradal, protectia mediului, activitatea comerciala, evidenta
persoanelor si alte domenii stabilite prin lege.
Art.18 Prevederile prezentei hotarari se completează cu prevederile O.G.
nr.2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art.19 Începand cu intrarea în vigoare a prezentei hotarari, se abrogă celelalte
hotarari ale consiliului local adoptate pe acest domeniu, respectiv, H.C.L. Buzias
nr.22/18.04.2002 .
Art.20 Prezenta hotărâre adoptată se publică în Monitorul Oficial al Județului
Timiș si pe site-ul propriu si se comunică:
- Institutiei Prefectului JudetuluiTimis;
- Primarului orasului Buzias;
- Serviciului Public de Politie Locala Buzias;
- Cetatenilor orasului Buzias, prin afisare si publicare în ziarul local.
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