ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL ODOREU

HOTARAREA NR. 16 /2010
Privind completarea Hotararii Consiliului Local Nr 53/2008 , stabilirea şi sancţionarea
unor contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc,ordinii, curăţeniei şi igienei publice
în comuna Odoreu

Consiliul local Odoreu, judetul Satu Mare intrunit in sedinta ordinara in data
de 23.06.2010
Avand in vedere expunerea de motive, referatul de specialitate, şi ţinând seama
de necesitatea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a activităţii edilitar-gospodăreşti,
pentru asigurarea păstrării ordinii, curăţeniei şi igienei publice pe teritoriul comunei,
Având în vedere prevederile art. 2, alin 2 şi 3 şi art. 8, alin 2, lit. „d” din
O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, art.2 pct.19, 25 şi 28 din Legea
nr.61/1991, republicată, O.G.nr.55/1994 art.1, O.U.G. nr. 195/2005 art. 96, O.U.G.nr.
109/14.07.2005. art. 58 lit s, art 59 nr 4 precum şi O.G.nr.21/2002, art.18, Legea 12/1990
republicată art. 1 lit. „e”,
În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit c,lit d, alin 6 lit a nr.7, nr. 9, şi
art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Regulile si obligatiile Hotararii 53/2008 se completeaza cu masurile prevazute in
articolele urmatoare:
Art. 2 REGULI SI OBLIGAŢII PRIVIND RESPECTAREA CURĂŢENIEI A
ITRETINERII TERENURILOR SI A SPATIILOR PUBLICE IN LOCALITATEA
ODOREU
Constituie contraventie si se sanctioneaza urmatoarele faptele daca nu au fost savârsite în
astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni de catre institutii
publice, agenti economici, alte persoane juridice si persoane fizice , dupa cum urmeaza:
Pct.1. neîntretinerea imobilelor în care îsi desfasoara activitatea sau îsi au sediul persoanele
juridice sau fizice, prin neefectuerea lucrarilor de reparatii, zugraveli ori a altor lucrari
specifice;
Pct.2. neîngrijirea fatadelor imobilelor amplasate la frontul strazii si mentinerea unor
zugraveli murdare sau deteriorate;
Pct.3. neluarea masurilor de completare a geamurilor sparte, spalarii acestora si a vitrinelor,
necuratirea firmelor si a intrarilor în imobile;
Pct.4. neluarea masurilor de delimitare cu garduri sau cu alte materiale aprobate de
administratia locala, a proprietatilor, nerepararea portiunilor deteriorate, cu precadere în
zonele cu front stradal.

Pct.5. neasigurarea curateniei la locurile de depozitare ale materialelor, în curtile interioare, pe
celelalte terenuri pe care le detin precum si pe caile de acces, de natura a polua ( sub orice
forma ) mediul.
Pct.6. nerespectarea regulilor de depozitare a rezidurilor rezultate din activitatea pe care o
desfasoara, a celor menajere, agricole sau a altor reziduuri sau materiale refolosibile;
Pct.7. poluarea din neglijenta sau cu intentie a mediului, a cursurilor de apa, ca urmare a
activitatii pe care o desfasoara sau a depozitarii necorespunzatoare a materiilor prime toxice
sau a deseurilor rezultate din procesul de productie sau din alte activitati;
Pct.8. neasigurarea scurgerii apelor de pe acoperisurile imobilelor cu front stradal, prin
jgheaburi si burlane corespunzatoare ori nerepararea celor deteriorate;
Pct.9. distrugerea asfaltului pe carosabil si pe trotuar fara aprobare, pentru racordarea la
utilitati, apa, gaz, curent sau alte activitati;
Pct.10. aruncarea sau depozitarea ilegala pe malurile râurilor sau în albiile acestora a
rezidurilor, deseurilor solide sau resturilor menajere;
Pct.11. neingrijirea spatiilor verzi din fata imobilelor , care inconjoara perimetrul , cladirea de
locuit pana la limita carosabilului respectiv a altei proprietati
Pct.12. practicarea de scurgeri a apelor uzate ,dejectiilor umane ori animaliere în santuri,
drumuri, cai de acces, lacuri, albiile râurilor sau catre proprietatile învecinate;
Pct.13. colectarea, fara avizele legale, a rezidurilor, deseurilor de orice fel, în scopul
recomercializarii sau prelucrarii;
Pct.14. colectarea de resturi menajere din containerele de gunoi sau din rampa de gunoi
Pct.15. refuzul încheierii contractelor cu firmele de salubritate, de catre persoane fizice, agenti
economici sau administratorii de imobile, pentru ridicarea gunoiului menajer sau industrial ;
Pct.16. necuratirea sau netunderea pomilor, arbustilor care afecteaza proprietatea vecinilor,ori
cea publica
Pct.17. nedepozitarea la locurile special amenajate a produselor electrice si electronice,
precum si abandonarea pe domeniul public a unor produse de uz casnic, mobila, articole de
îmbracaminte, etc.;
Pct.18. distrugerea zonelor verzi din fata imobilelor pentru amenajarea de gradini pentru
legume si zarzavaturi precum si îngradirea acestora cu diferite materiale pe domeniul public si
privat al comunei.
Pct.19. distrugerea ( spargerea ) corpurilor de iluminat instalate pe domeniul public, a
panourilor de afisaj, reclamelor si a altor materiale publicitare;
Pct.20. arderea gunoaielor în recipiente sau containere.
Pct.21. neidentificarea terenurilor virane de catre proprietarii si detinatorii acestora prin
tablite cu dimensiunea 40 x 60 cm, care sa cuprinda numele si prenumele, precum si
domiciliul detinatorului terenului
Pct.22. aprinderea focului, în afara locurilor special amenajate, pe terenul public ( parcuri,
spatii verzi, stadioane,malul raului Somes, paduri, lizierele acestora, etc.) cât si pe terenuri
private, fara acordul proprietarilor, precum si neefectuarea curateniei în zonele stabilite pentru
agrement.
Pct.23. intrarea pe DC 14 (DJ 192)si pe toate arterele asfaltate din comuna a vehiculelor cu
rotile murdare care provoava murdarirea acestora sau au încarcatura neasigurata, neacoperita,
care se scurge sau se împrastie pe partea carosabila;
Pct.24. abandonarea pe domeniul public a autovehiculelor scoase din circulatie cu sau fara
numere de înmatriculare;
Pct.25. utilizarea vehiculelor care prezinta scurgeri de combustibil sau alte lichide care
polueaza domeniul public sau privat;
Pct.26. blocarea accesului în parcari,intrari auto, platforme de gunoi sau pe aleile de acces
pietonal aferente imobilelor de locuit;

Pct.27. îngradirea accesului în parcarile publice cu lanturi, bare, cabluri sau alte materiale si
înscrierea numerelor de înmatriculare pe locurile din parcare sau în dreptul acestora;
Pct 28. ruperea sau deteriorarea indicatoarelor rutiere de strazi, de informare turistica si a
marcajelor rutiere;
Pct.29. circulatia pe drumurile asfaltate din comuna a autovehiculelor dotate cu senile care nu
sunt protejate cu papuci de cauciuc.
Pct.30. nerefacerea în termenul stabilit a distrugerilor în urma unor accidente de circulaţie a
tuturor amenajărilor de pe domeniul public sau privat de genul: plantaţii, stâlpi de orice fel,
mobilier urban, borduri, împrejmuiri, etc.
Pct.31. menţinerea pubelelor pe domeniul public în alte zile decât cele programate pentru
colectarea gunoiulu
Pct.32. distrugerea,degradarea sau smulgerea plantelor acvatice protejate (nufarul alb) din
arealul bazinului piscicol Balta Berindan
Art. 3 REGULI SI OBLIGATII PRIVIND CRESTEREA ANIMALELOR
Constituie contraventie si se sanctioneaza urmatoarele faptele daca nu au fost savârsite în
astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni de catre institutii
publice, agenti economici, alte persoane juridice si persoane fizice , dupa cum urmeaza:

Pct.1. deranjarea vecinilor si a locuitorilor comunei cu mirosuri provenite de la cresterea
animalelor (ovine, bovine, porcine, caprine,cabaline) cauzate de neintretinerea curateniei in
gospodarie si depozitarea necontrolata a dejectiilor acestora.
Pct.2. circulatia libera a animalelor pe drumurile publice fara insotitor precum si tranzitarea
prin orice zona a comunei de catre turme de ovine sau caprine fara autorizatie emisa de
Primaria Odoreu.
Pct.3. cresterea câinilor de rasa, a pisicilor si a pasarilor în apartamente sau alte spatii de
folosinta comuna, fara a fi luate în evidenta sanitar-veterinara;
Pct.4. construirea de adaposturi pentru câini sau alte animale , în zona blocurilor de locuinte
sau alte locuri de interes public precum parcuri, locuri de joaca, parcari, etc;
Pct.5. pasunatul animalelor pe domeniul public, digul raului Somes, parcuri, terenuri virane
sau pe loturile proprietate particulara daca nu exista un contract în acest sens.;
Art. 4 OBLIGATII ALE ASOCIATIILOR DE PROPIETARI RESPECTIV LOCATARI
Constituie contraventie si se sanctioneaza urmatoarele faptele daca nu au fost savârsite în
astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni de catre institutii
publice, agenti economici, alte persoane juridice si persoane fizice , dupa cum urmeaza:
Pct.1. infestarea subsolurilor blocurilor si constructiilor de orice fel, cu apa uzata sau pluviala,
provenita din exploatarea defectuasa sau neefectuarea la timp a reparatiilor la instalatiile
sanitare, ca urmare a neglijentei asociatilor de proprietari;
Pct.2. neasigurarea de catre asociatiile de proprietari (locatari) a curateniei pe caile de acces la
blocurile din administratie, locurile de joaca pentru copii, zonelor verzi adiacente, imobilelor
din administrarea acestora precum si în alte locuri de folosinta comuna;
Pct.3. Asociaţiile de locatari, respectiv proprietarii se vor îngriji ca terenurile dintre blocurile
pe care le administrează să fie utilizate conform destinaţiei iniţiale.
Pct.4. Neîngrijirea corespunzătoare a spaţiilor aflate în întreţinerea asociaţiilor de locatari,
respectiv asociaţiilor de proprietari, după cum şi ocuparea abuzivă a terenurilor publice ori
schimbarea destinaţiei acestora constituie contravenţie.
Pct.5. Împrejmuirea terenurilor de natura celor arătate la pct 4. precum şi ridicarea pe acestea

a unor construcţii de orice fel se poate face numai pe baza autorizaţiei eliberate de Primărie.
Încălcarea acestor obligaţii se sancţionează conform legii.
SANCŢIUNI
Art.5. Constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:
a) încălcarea prevederilor art.2 pct 1-32 ,art 3 pct 1-5, cu amendă cuprinsă între
100 - 1000 lei (RON).
b) încălcarea prevederilor art.4 pct.1-5 cu amendă cuprinsă între 200-1000 lei
(RON) .
Art.6. Dacă prin contravenţie sunt bunuri supuse confiscării, respectiv mărfuri sau produse
care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea de contravenţii, agentul
constatator va dispune confiscarea, făcând menţiunea despre aceasta în procesul verbal.
Art.7. În cazul persoanelor juridice, amenda se aplică conducătorului acestuia sau
persoanei în a cărei răspundere este activitatea în care s-a săvârşit contravenţia.
Art.8.În afara amenzii contravenţionale, făptuitorii vor fi obligaţi să plătească şi
despăgubiri pentru pagubele cauzate prin încălcarea acestor norme, după caz, care sunt egale
cu valoarea de refacere a bunului distrus sau degradat.

CONSTATAREA CONTRAVENŢIILOR ŞI CĂILE DE ATAC
Art.9. Contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată de reprezentanţii Poliţiei
locale, reprezentanţii Poliţiei Comunitare Odoreu, respectiv de împuterniciţii primarului atât
din cadrul personalului Primăriei.
Art.10. Poliţia Comunitară este competentă în aplicarea tuturor Hotărârilor de Consiliu
Local Odoreu.
Art.11. Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cererea acestuia,
actul de identitate, iar în cazul cetăţenilor străini, persoane fara cetăţenie sau a cetăţenilor
români cu domiciliul în străinătate seria si numarul pasaportului ori ale altui document de
trecere a frontierei de stat data eliberarii acestuia si statul emitent.
Art.12. Contravenţiile se constată prin proces verbal, ce va fi înmânat sau, după caz,
comunicat în copie contravenientului în termen de cel mult o lună de la data încheierii.
Comunicarea se va face de către organul care a aplicat sancţiunea. În cazul în care
contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul verbal,
comunicarea acestuia precum şi înştiinţarea de plată se face de către agentul constatator în
termen de cel mult o lună de la data încheierii.
Odată cu procesul verbal contravenientului i se va comunica şi înştiinţarea de plată pe
care se va face menţiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii şi, în termen de 15
zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.

Art.13. Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei se poate formula
plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia, potrivit
Ordonanţei nr.2/2001.
Art.14. Punerea în executare a amenzii se va face de către organul din care face parte
agentul constatator dacă nu s-a promovat calea de atac împotriva procesului verbal.
În vederea executării amenzii, organele menţionate mai sus vor comunica din oficiu
organelor de specialitate, conform prevederilor legale privind executarea silită a creanţelor
bugetare, în a căror rază teritorială domiciliază sau îşi are sediul contravenientul, procesul
verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii, neatacat în termen.

DISPOZIŢII FINALE
Art.15. Prevederile prezentei hotărâri se completează în mod corespunzător cu procedura
de constatare, sancţionare şi căile de atac din O.G. 2/2001.
Art.16. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 de zile de la aducerea la
cunoştinţa publică.
Art.17. Cu ducere la îndeplinire se încredinţează Primăria comunei Odoreu.

Odoreu ____________
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