ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA SEIMENI
CONSILIUL LOCAL
Str. Principalǎ, nr. 95, Seimeni, jud. Constanta, tel/fax: 0241/239174, e-mail: primariaseimeni@yahoo.co.uk

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 50
Privind aprobarea Regulamentului de bună gospodărire a comunei Seimeni, judeţul
Constanța
Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară
din data de _________, având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 4950/05.08.2021 a primarului comunei Seimeni, în
calitatea sa de iniţiator;
- raportul de specialitate întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul
primăriei comunei Seimeni, înregistrat sub nr. 4951/05.08.2021,
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni;
Avȃnd in vedere:
- O.G. nr. 21/2002, actualizata, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale;
- Legii nr. 50/1991, republicata, actualizata, privind autorizarea executiei constructiilor si
unele masuri pentru realizarea locuintelor;
- Ordinul MIRA si MADR nr. 605/2008 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare
impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea de miristi,vegetatie uscata si
resturi vegetale;
- Legea nr. 61/1991, republicata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de
convietuire sociala a ordinii si linistii publice;
- HG nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul
sanatatii publice;
- Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind
mediul de viata al populatiei;
- O.U.G. nr. 195/2005, actualizata, privind protectia mediului;
- O.U.G. nr.78/2000, actualizata, privind regimul deseurilor, actualizata prin Legea nr
211/2011;
- Legii nr. 101/2006, actualizata, a serviciului de salubrizare a localitatilor;
- Legii nr. 107/1996, actualizata a apelor;
- H.G. nr. 188/2002, actualizata, privind aprobarea unor norme privind descarcarea in mediul
acvatic al apelor uzate, modificata si completata prin H.G nr. 352/2005;
- O.G. nr. 2/2001, actualizata, privind regimul juridic al contraventiilor;
- art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit c) și lit. d) coroborat cu alin. (7), lit. i), j), k), și r) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 139, alin. (3), lit. g) coroborat cu art. 196, alin. (1) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare:

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de bună gospodărire a comunei Seimeni, judeţul
Constanța, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Regulamentul privind procedura de constatare și sancționare a
contravențiilor, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Constatarea și sancționarea contravențiilor se vor face de către primarul,
viceprimarul comunei Seimeni și de către persoanele împuternicite prin dispoziția primarului.
Art. 4 - Incepand cu data emiterii prezentei hotararii isi inceteaza aplicabilitatea orice alte
dispozitii contrare.
Art. 5 - Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigură de către primarul și
viceprimarul comunei Seimeni și de către persoanele împuternicite prin dispoziția primarului.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului: Instituţiei
Prefectului - Judeţul Constanţa, împreună cu toate documentele care au stat la baza adoptării, în
vederea exercitării controlului de legalitate; Primarului comunei Seimeni, viceprimarului
comunei Seimeni şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul oficial al institutiei.
Iniţiator, primar
Ṣerban Mitică

Avizat pentru legalitate,
Secretar general delegat UAT Seimeni,
Ciorbaru Maria Isabela

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA SEIMENI
CONSILIUL LOCAL
Anexa nr. 1 la P.H privind aprobarea Regulamentului de bună gospodărire a comunei Seimeni, judeţul
Constanța

REGULAMENT DE BUNĂ GOSPODĂRIRE A COMUNEI SEIMENI, JUDEȚUL
CONSTANȚA
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Potrivit prevederilor O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,
aprobată prin Legea nr. 515/2002, buna gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igienă,
constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor
publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor.
Ordonanţa Guvernului stabileşte astfel obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor
administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna
gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie.
Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti constituie o
obligaţie permanentă a consiliilor locale, a consiliilor judeţene şi a primarilor, a autorităţilor şi
instituţiilor publice, a agenţilor economici cu sau fără personalitate juridică, precum şi a
cetăţenilor.
Consiliile locale, precum şi primarii, răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea,
coordonarea şi controlul întregii activităţi de gospodărire şi înfrumuseţare a localităţilor, de
păstrarea ordinii şi curăţeniei în oraşele şi comunele ţării.
Potrivit prevederilor O.U.G.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu completări
prin Legea nr. 265/2006, autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi persoanelor fizice
şi juridice le revin obligaţii referitoare la regimul deşeurilor, protecţia apelor, protecţia
atmosferei şi gestionarea zgomotului ambiental, protecţia solului şi subsolului şi protecţia
aşezărilor umane.
CAPITOLUL II
Obligaţiile si răspunderile Consiliilor Locale si ale Primarilor
Art. 1 - În acest context Consiliul Local şi Primarul comunei Seimeni au obligaţia să
asigure:

a) măsuri necesare pentru protecţia sănătăţii publice cu sprijinul şi sub supravegherea
organelor de specialitate ale statului;
b) măsuri 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) respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi
urbanism aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;
e) curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheţii
de pe străzi;
f) repararea şi întreţinerea străzilor şi a drumurilor comunale, a podeţelor, curăţarea şi
amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor comunale existente;
g) măturatul, spălatul căilor publice, întreţinerea spaţiilor verzi şi a parcurilor;
h) finalizarea construcţiilor începute;
i) întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea, zugrăvirea periodică a
acestora;
j) organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţii;
k) repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuire a apei;
l) amenajarea potrivit planului urbanistic general şi întreţinerea spaţiilor verzi, a
terenurilor de sport şi de joacă pentru copii, a celorlalte spaţii publice şi de agrement;
m) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în unităţile de cultură şi
sport;
n) asigurarea precolectării, colectării, transportului şi depozitării reziduurilor solide, cu
excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special;
o) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea localităţii;
p) protecţia mediului prin:
- aplicarea prevederilor din planul de urbanism şi amenajare a teritoriului cu respectarea
principiilor privind protecţia mediului ;
- urmărirea şi respectarea legislaţiei de protecţia mediului de către operatorii economici
care prestează serviciul public de gospodărire comunală;
- aprobarea programelor şi proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii localităţilor cu
respectarea prevederilor privind protecţia mediului;
- promovarea unei atitudini corespunzătoare a comunităţii locale în legătură cu
importanţa protecţiei mediului;
- asigurarea, prin serviciile publice şi operatorilor economici responsabili, măsurilor de
salubrizare a localităţilor de întreţinere şi gospodărire a spaţiilor verzi, a pieţelor şi
parcurilor publice;
- conservarea şi protejarea spaţiilor verzi rurale.
CAPITOLUL III

Obligaţiile instituţiilor publice, ale agenţilor economici si ale celorlalte persoane
juridice, precum si ale cetăţenilor
Secţiunea I
Obligaţiile instituţiilor publice, ale agenţilor economici si ale celorlalte persoane
juridice
Art.2 - Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le revin
următoarele obligaţii:
a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea prin
efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte,
întreţinerea faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi
zugrăvirea periodică a acestora;
c) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe
celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;
d) să asigure igiena în imobilele şi incintele utilizate sub orice formă prin activităţi de
curăţare, dezinsecţie şi deratizare;
e) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi
materialele refolosibile;
f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a locurilor de parcare pe care le
folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din faţa imobilelor şi incintelor în
care îşi desfăşoară activitatea, pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localitate;
g) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea pe drumurile
publice;
h) să evite folosirea domeniului public pentru staţionarea mijloacelor de transport,
remorci, utilaje, etc., care afectează traficul rutier şi stradal;
i) întreţinerea permanentă a curăţeniei şanţurilor de scurgere a apei pluviale şi a
podeţelor din faţa clădirilor, respectiv a terenurilor pe care le deţine sau administrează;
j) se interzice utilizarea şanţurilor de scurgere din faţa clădirilor pentru evacuarea apelor
menajere;
k) se interzice depozitarea în şanţurile de scurgere, pe malurile acestora, pe podeţe şi
tuburile de beton aferente, a materialelor de construcţie sau deşeurilor de orice fel;
l) se interzice depozitarea pământului rezultat din curăţirea şanţului pe marginea
carosabilă a străzii;
m) se interzice modificarea formei sau structurii drumului public (cu anexele
corespunzătoare: trotuar, şanţ de scurgere, etc.) fără avizul administraţiei publice locale;
n) să respecte măsurile stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice și
curățeniei în localități;
Secţiunea a II-a

Obligaţiile cetăţenilor
Art.3 - În aplicarea prezentului regulament, cetăţenilor le revin următoarele obligaţii:
a) întreţinerea și curățenia 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 în frontul străzii
tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora;
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;
e) menţinerea curăţeniei pe trotuarul din faţa gospodăriei sau a terenului pe care îl
folosesc, pe partea carosabilă s străzii sau a drumului;
f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din faţa imobilelor în care locuiesc sau
pe care le folosesc în alte scopuri;
g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie, precum şi în alte locuri publice;
h) respectarea măsurilor stabilite de Consiliul Local al comunei Seimeni, pentru
asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localitate;
i) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate și
în modul stabilit de autorităţile administraţiei publice locale;
j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;
k) să asigure curăţenia şanţurilor de scurgere a apei pluviale şi a podeţelor din faţa
locuinţei, respectiv a terenurilor pe care le deţine sau administrează;
l) să nu utilizeze şanţurile de scurgere din faţa clădirilor, precum şi din apropierea unor
surse de apă pentru evacuarea apelor menajere si a dejecţiilor animaliere;
m) să nu depoziteze în şanţurile de scurgere, pe malurile acestora, pe podeţe şi tuburile de
beton aferente a materialelor de construcţie sau deşeurilor de orice fel;
n) să nu depoziteze pământul rezultat din curăţirea şanţului pe marginea carosabilă a
străzii;
o) se interzice modificarea formei sau structurii drumului public (cu anexele
corespunzătoare: trotuar, şanţ de scurgere, etc.) fără avizul administraţiei publice locale.
Secţiunea a III-a
Obligaţiile persoanelor fizice si juridice privind protecţia mediului
Art. 4. - În aplicarea legislaţiei privind protecţia mediului, persoanelor fizice şi juridice
le revin următoarele obligaţii:
a) depozitarea deşeurilor de orice fel numai pe amplasamentele autorizate în acest sens;
b) să nu ardă miriştile, stuful sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente
pentru protecţia mediului şi fără informarea in prealabil a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă;

c) să asigure salubrizarea terenurilor deţinute cu orice titlu, neocupate productiv sau
funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutieră;
d) efectuarea remedierilor zonelor în care solul şi subsolul au fost afectate;
e) anunţarea autorităţilor despre situaţii accidentale care pun în pericol mediul şi să
acţioneze pentru refacerea sa;
f) gestionarea deşeurilor în condiţii de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului;
g) să nu folosească îngrăşăminte chimice şi produse de protecţia plantelor pe suprafeţele
unde sunt instituite măsuri speciale de protecţie;
h) folosirea în perioada înfloririi plantelor a căror polenizare se face prin insecte, numai
acele tratamente cu produse de protecţia plantelor care sunt selective faţă de insectele
polenizatoare;
i) să stocheze temporar îngrăşămintele chimice şi produsele de protecţia plantelor numai
ambalate şi în locuri protejate, bine aerisite;
j) să nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea în
apele de suprafaţă;
k) să nu deverseze în apele de suprafaţă şi subterane, ape uzate, menajere, substanţe
periculoase;
l) să nu arunce şi să nu depoziteze pe maluri, în albiile pâraielor şi în luciurile de apă,
deşeuri de orice fel;
m) să reducă şi să elimine emisiile nocive în atmosferă;
n) să nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitări necontrolate de deşeuri de
orice fel;
o) să nu aprindă şi să folosească focuri deschise, decât în vetre special amenajate şi
semnalizate.
CAPITOLUL IV
Sancţiuni
Contravenţii privind nerespectarea de către instituţiile publice, agenţii economici,
alte persoane juridice, precum şi cetăţeni, a normelor cu privire la întreţinerea şi păstrarea
curăţeniei a clădirilor, locuinţelor, anexelor gospodăreşti, incintelor, împrejmuirilor
acestora, precum şi a domeniului public.
Art.5 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei,
următoarele fapte:
a) neîntreţinerea curăţeniei şi igienei în locuinţe, în anexele gospodăreşti, în curţi şi în
grădini şi pe alte terenuri pe care le deţin împiedicând prin aceasta convieţuirea în condiţii
civilizate;
b) neefectuarea, potrivit legii, a lucrărilor de zugrăvire şi vopsire a părţilor exterioare ale
clădirilor, neînlocuirea jgheaburilor şi burlanelor degradate, precum şi neefectuarea altor lucrări
de reparaţii şi întreţinere la faţada imobilelor creând astfel un aspect inestetic zonei respective;

c) nefinalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari în
condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;
d) nerepararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
e) nemenţinerea curăţeniei pe trotuarele din faţa gospodăriei sau a terenului pe care îl
folosesc;
f) neîndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din faţa imobilelor în care locuiesc
sau pe care le folosesc în alte scopuri;
g) depozitarea pământului rezultat din curăţirea şanţului pe marginea carosabilă a străzii
şi neaducerea la starea iniţială a căilor publice de acces;
h) neîntreţinerea permanentă a curăţeniei şanţurilor de scurgere a apei pluviale şi a
podeţelor din faţa locuinţelor, respectiv terenurilor pe care le deţine sau administrează;
i) arderea de resturi vegetale şi menajere sau de altă natură în curţi, pe străzi, pe terenuri
aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât şi pe terenuri proprietate privată;
j) necurăţirea zăpezii şi gheţii, imediat după depunere, de pe porţiunea de drum
aparţinând domeniului public, din faţa imobilelor pe care le deţin sau le administrează. Zăpada
sau gheaţa rezultată se depozitează astfel încât să nu se împiedice circulaţia rutieră. În cazul
formării poleiului, pe trotuare vor fi presărate materiale antiderapante (de exemplu: nisip sau
nisip cu sare în amestec);
k) utilizarea şanţurilor de scurgere din faţa clădirilor, precum şi din apropierea unor surse
de apă, pentru evacuarea apelor menajere şi dejecţiilor animaliere;
l) depozitarea în şanţurile de scurgere, pe malurile acestora, pe podeţe şi tuburile de beton
aferente a materialelor de construcţie sau deşeurilor de orice fel. Aceleaşi obligaţii revin
societăţilor comerciale pe toată durata funcţionării acestora.
Art. 6 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2.000
lei, următoarele fapte:
a) aruncarea sau depozitarea pe domeniul public sau privat, precum şi în alte locuri
publice, a reziduurilor menajere şi vegetale, a molozului şi a altor reziduuri, precum şi a altor
materiale de orice fel;
b) abandonarea sau depozitarea deșeurilor municipale pe spatiile verzi, pe căile de
circulație, în locurile publice sau în alte locuri decât cele special amenajate;
c) deteriorarea sau distrugerea cu buna știință a recipientelor de colectare selectivă a
deșeurilor municipale;
d) depozitarea deșeurilor rezultate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioara
sau exterioara a locuințelor sau apartamentelor proprietate individuala în recipientele în care se
colectează deșeurile municipale;
e) depozitarea materialelor care conțin azbest rezultate din lucrările de reabilitare și
reamenajare interioară/exterioara a locuințelor la un loc cu celelalte deșeuri;
f) depunerea deșeurilor pe platformele de colectare în afara recipientelor și nemenținerea
curățeniei pe platformă;

g) depunerea în recipientele de colectare a deșeurilor municipale de pe platformele
amenajate pe domeniul public, a deșeurilor animaliere (dejecții, cadavre de animale/păsări), a
deșeurilor vegetale, a deșeurilor periculoase;
h) blocarea cailor de acces către platformele de colectare pentru mijloacele de transport
ale operatorilor/utilajelor de intervenție pentru stingerea incendiilor;
i) depozitarea materialelor de construcții pe domeniul public sau privat al localității, fără
aprobarea prealabila a autorităților administrației publice locale;
j) blocarea gurilor de canal prin depozitarea de deșeuri, pământ sau moloz rezultate din
deșeurile de construcții;
k) utilizarea recipientelor pentru deșeuri reciclabile în alte scopuri decât cele pentru care
sunt destinate;
l) folosirea platformelor de colectare amenajate pe domeniul public al localității de către
persoanele nerezidente, nearondate respectivului punct de colectare;
m) evacuarea reziduurilor şi apelor uzate prin maturare din localuri, magazine sau
imobile pe trotuare, în rigole sau pe carosabil;
n) expunerea prin lipire de afişe sau anunţuri, în alte locuri decât cele special amenajate,
precum şi scrierea pe clădiri sau monumente, de cuvinte obscene, lozinci de orice fel sau
desenarea de însemne de orice natură;
o) distrugerea şi deteriorarea prin lovire sau incendiere a indicatoarelor de circulaţie
rutieră, cabinelor telefonice, staţiilor de călători şi alte asemenea dotări amplasate pe domeniul
public;
Persoana contravenientă va fi obligată la repararea integrală a prejudiciului cauzat.
p) menţinerea de reclame deteriorate sau inestetice pe faţadele sau acoperişurile
imobilelor;
q) neluarea de către persoanele fizice şi juridice ă măsurilor de împrejmuire şi
salubrizare a terenurilor pe care le deţin în calitate de proprietar sau administrator;
Contravenţii privind nerespectarea de către persoanele fizice a normelor privind
creşterea şi deţinerea de animale şi păsări, altele decât cele de agrement, precum şi
circulaţia animalelor pe raza comunei Seimeni.
Art.7 - Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei
următoarele fapte:
a) creşterea animalelor şi păsărilor de orice fel în adăposturi (coteţe) amplasate la o
distanţă mai mică de 3 m de clădirile vecinilor, fără a asigura curăţenia în mod corespunzător;
b) neevacuarea ritmică a reziduurilor de la animale, creând astfel disconfort vecinilor;
Până la evacuare reziduurile de la animale vor fi depozitate astfel încât să nu creeze disconfort
vecinilor;
c) circulaţia animalelor nesupravegheate pe drumurile publice şi păşunatul
nesupravegheat pe marginea drumului public.

Contravenţii privind nerespectarea de către agenţii economici, instituţii, regiilor
autonome a normelor privind buna gospodărire şi menţinere a esteticii comunei.
Art.8 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000
lei următoarele fapte:
a) neasigurarea curăţirii geamurilor şi vitrinelor, neînlocuirea celor sparte, neîntreţinerea
faţadelor clădirilor magazinelor, chioşcurilor unde îşi desfăşoară activitatea;
b) neamplasarea de către agenţii economici la fiecare intrare din stradă, la punctele de lucru sau
sediul unde îşi desfăşoară activitatea, a unui coş pentru ambalaje; Procurarea acestora se va face
în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
c) nepăstrarea curăţeniei la locurile de depozitare a reziduurilor menajere;
d) neincinerarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea sanitară a cabinetelor
medicale individuale de pe teritoriul comunei;
e) neasigurarea igienei în imobilele şi incintele, sub orice formă, prin activităţi de
curăţare, dezinfecţie şi deratizare;
f) nedepozitarea corespunzătoare a reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi
materialele refolosibile;
g) neefectuarea şi nemenţinerea curăţeniei trotuarelor, a părţii carosabile, a străzii sau a
drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe
trotuarele din faţa imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, pentru asigurarea
igienei publice şi curăţeniei în localitate;
h) necurăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea pe drumurile publice;
i) folosirea domeniului public pentru staţionarea sau parcarea de mijloace de transport,
remorci, utilaje, depozitare de materiale etc., care afectează traficul rutier, stradal şi pietonal;
j) utilizarea şanţurilor de scurgere din faţa clădirilor, precum şi din apropierea unor surse
de apă, pentru evacuarea apelor menajere şi dejecţiilor animaliere;
k) depozitarea în şanţurile de scurgere, pe malurile acestora, pe podeţe şi tuburile de
beton aferente, a materialelor de construcţie sau deşeurilor de orice fel;
l) depozitarea pământului rezultat din curăţarea şanţului pe marginea carosabilă a străzii
şi neaducerea la starea iniţială a căilor publice de acces.
Contravenţii privind nerespectarea de către Societatea de salubrizare a normelor
privind colectarea reziduurilor menajere.
Art.9 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 5000
lei, următoarele fapte:
a) necolectarea reziduurilor menajere conform frecvenţei şi în zilele programate
prevăzute în graficul de colectare, manipularea necorespunzătoare a recipientelor de colectare de
către angajat provocând deteriorarea acestora, precum şi nesalubrizarea spaţiilor pe care sunt
amplasate; Recipientele deteriorate vor fi înlocuiţi de îndată cu recipiente noi cu aceleaşi
caracteristici.

b) neluarea măsurilor de acoperire şi etanşeizare a autovehiculelor de transport a
reziduurilor menajere fără a fi luate măsurile de spălare şi dezinfecţie a utilajelor de colectare şi
transport a reziduurilor menajere;
Contravenţii privind nerespectarea de către regiile autonome şi societăţile
comerciale a normelor privind executarea lucrărilor de construcţii, reparaţii şi demolări la
clădiri, a lucrărilor de reparaţii şi intervenţii pe carosabilul străzii.
Art.10 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000
lei, următoarele fapte:
a) neîmprejmuirea incintelor de construcţii sau reparaţii a şantierului lucrărilor în
execuţie şi neluarea măsurilor de salubrizare şi întreţinere a curăţeniei în apropierea
împrejmuirilor;
b) nesalubrizarea în aceeaşi zi a suprafeţelor de carosabil sau trotuar pe care se execută
lucrări de construcţie ori reparaţii a acestora şi intervenţii la gospodărirea subterană;
c) modificarea, spargerea sau desfiinţarea căilor de comunicaţie publică de interes local
fără autorizaţia prealabilă dată de organele competente, precum şi nerespectarea termenelor şi
condiţiilor de execuţie din autorizaţie; Se exceptează de la autorizarea prealabilă închiderea,
ocuparea temporară a căilor de comunicaţie publică în vederea remedierii avariilor la instalaţiile
subterane sau activităţi de stingere a incendiilor, respectiv a urmărilor fenomenelor
meteorologice periculoase. În cazul în care termenul de remediere a avariilor este mai mare de 48
de ore executanţii lucrărilor au obligaţia de a obţine autorizaţie, urmând a respecta termenele şi
condiţiile de execuţie prevăzute în această autorizaţie, să remedieze avaria, după care terenul
afectat trebuie adus la starea iniţială.
d) neînştiinţarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Seimeni, despre
lucrările de construcţie de orice fel de unde rezultă pământ, moloz sau alte asemenea reziduuri,
în vederea stabilirii traseelor pentru transportul şi depozitarea acestora;
e) neasigurarea curăţirii autovehiculelor de noroi sau alte reziduuri pentru a nu murdări
căile publice, înainte de ieşirea acestora din zona construibilă sau alte asemenea locuri;
f) neasigurarea curăţeniei căilor publice din zona de construcţii inclusiv a părţilor din
calea publică care sunt cuprinse în incinta acesteia, închiderea şi ocuparea străzilor fără
autorizaţie în vederea executării de construcţii de orice fel;
g) închiderea şi ocuparea străzilor fără autorizaţie în vederea executării de construcţii de
orice fel;
h) neinstalarea şi nemenţinerea în loc vizibil unde se efectuează lucrările, până la
închiderea şantierului, a unui panou în care să se indice denumirea, sediul şi numărul de telefon
al proiectantului, beneficiarului şi numele şefului punctului de lucru.
Contravenţii privind nerespectarea de către cetăţeni, societăţi comerciale, regii
autonome, organizaţii şi instituţii a normelor cu privire la întreţinerea şi păstrarea

curăţeniei scuarurilor, zonelor verzi, clădirilor, locuinţelor, anexelor gospodăreşti,
arterelor de circulaţie, cimitirelor şi locurilor publice precum şi a împrejmuirilor acestora.
Art. 11 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000
lei următoarele fapte:
a) tăierea, ruperea ori scoaterea din rădăcini fără aprobarea serviciilor de specialitate ale
primăriei, de arbori, arbuşti ori lăstari cu sau fără ridicarea acestora;
b) însuşirea de arbori doborâţi de fenomene naturale sau de arbori care au fost tăiaţi sau
scoşi din rădăcini fără aprobarea serviciului de specialitate al primăriei;
c) staţionarea autovehiculelor de orice fel pe zonele verzi sau pe trotuare;
d) păşunatul pe zonele verzi ale comunei Seimeni;
e) distrugerea zonelor verzi prin rupere, călcare, tăiere sau prin orice alte mijloace;
f) împrăştierea, aruncarea sau folosirea de substanţe chimice pe terenurile agricole cât şi
în pădurile care aparţin comunei Seimeni fără asigurarea măsurilor de protecţie a faunei.
Art. 12 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 1ei la
2.500 1ei următoarele fapte:
a) degradarea sau murdărirea monumentelor eroilor, troiţelor, a monumentelor din
cimitire şi din alte locuri publice amplasate pe raza comunei Seimeni;
Contravenţii privind neefectuarea lucrărilor de dezinsecţie şi deratizare de către
persoanele fizice şi juridice pe raza comunei Seimeni.
Art.13 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2.000
lei, următoarele fapte:
a) neefectuarea lucrărilor de dezinsecţie şi deratizare ori de câte ori se impune;
b) împiedicarea sau neefectuarea lucrărilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare prin
societăţile comerciale agreate şi autorizate de autorităţile abilitate;
c) folosirea de substanţe pentru combaterea insectelor, rozătoarelor, altele decât cele
testate şi cuprinse pe lista aprobată de Ministerul Sănătăţii.
Contravenţii privind nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a normelor
privind desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor în pieţele, târgurile şi oboarele de pe
raza comunei Seimeni.
Art.14 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000
lei, următoarele fapte:
a) comercializarea produselor de origine animalieră în afara spaţiilor special amenajate;
b) sacrificarea animalelor destinate vânzării în afara locurilor special amenajate cu
respectarea strictă a normelor sanitar-veterinare;
Este interzisă cu desăvârşire sacrificarea animalelor în spaţiile deschise sau în alte locuri
publice.
c) comercializarea neautorizată a băuturilor alcoolice, precum şi consumarea acestora în
alte locuri decât cele special amenajate;

d) comerţul ambulant pe teritoriul comunei Seimeni şi colecte de orice fel.
Art. 15 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000
lei, următoarele fapte:
a) amplasarea sau depozitarea pe domeniul public, a bunurilor materiale de orice fel, ca
utilaje, ambalaje, tonete, chioşcuri, mese, construcţii metalice, materiale de construcţii de orice
fel, caroserii de autovehicule, autovehicule degradate, avariate, dezmembrate parţial sau total, cu
sau fără numere de înmatriculare;
Contravenţii la normele privind transportul de mărfuri şi persoane pe raza comunei
Seimeni.
Art. 16 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1000 lei la
2000 lei următoarele fapte:
a) neasigurarea curăţeniei şi neigienizarea mijloacelor de transport de persoane de către
cei ce le deţin sau le folosesc pe tot timpul în care acestea sunt în circulaţie;
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 300 lei la 600 lei
următoarele fapte:
a) punerea în circulaţie a vehiculelor de orice fel care sunt deteriorate, nu îndeplinesc
condiţiile de curăţenie şi igienă, poluează atmosfera sau au scurgeri de ulei şi carburanţi;
b) neasigurarea curăţirii căilor publice după efectuarea operaţiilor de încărcare sau
descărcare a mijloacelor de transport.
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei
următoarele fapte:
a) încărcarea sau etanşarea necorespunzătoare a autovehiculelor ce efectuează transportul
diferitelor materiale pentru a preîntâmpina împrăştierea lor, în timpul transportului şi murdărirea
sau degradarea căilor publice.
Contravenţii privind nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a normelor
cu privire la protejarea mediului înconjurător
Art.17 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000
lei următoarele fapte:
a) depozitarea în şanţurile de scurgere a apelor pluviale, pe malurile acestora, pe podeţele
şi tuburile de beton aferente acestora a materialelor sau deşeurilor de orice fel;
b) utilizarea şanţurilor din faţa clădirilor pentru evacuările ori scurgerile de ape menajere
sau cu conţinut periculos;
c) parcarea maşinilor sau utilajelor de orice fel în zona de protecţie a şanţurilor dacă
acestea ar putea duce la deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a şanţurilor;
d) neîntreţinerea permanentă a curăţeniei şanţurilor de scurgere a apelor pluviale, a
podeţelor şi tuburilor de beton aferente acestora pe întreaga lungime aferentă proprietăţii, în
vederea evitării inundaţiilor ori a stagnării apelor.

Contravenţii la normele privind protecţia mediului
Art. 18 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă la 1000 lei la 2.000 lei
pentru persoanele fizice şi persoanele juridice a următoarele fapte:
a) 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;
b) aprinderea şi folosirea focurilor deschise, în alte zone, decât în vetre special amenajate
şi semnalizate;
c) aruncarea şi depozitarea pe malurile, în albiile pâraielor şi în luciurile de apă a
deşeurilor de orice fel;
d) aruncarea deşeurilor de orice fel pe străzi, trotuare şi pe locurile publice;
e) deversarea în apele de suprafaţă şi subterane a apelor uzate, menajere, substanţelor
periculoase;
f) folosirea îngrăşămintelor chimice şi produselor de protecţia plantelor în zonele sau pe
suprafeţele unde sunt instituite măsuri speciale de protecţie;
g) spălarea obiectelor, produselor, ambalajelor, materialelor care pot produce
impurificarea apelor de suprafaţă.
CAPITOLUL V
Dispoziţii finale
Art. 19 - În cazul în care contravenientul nu respectă obligaţia de a înlătura situaţia creată
prin săvârşirea contravenţiei, organul constatator poate aplica în mod repetat, după fiecare
somaţie, o nouă amendă pentru contravenţia săvârşită.
Agentul constatator stabileşte amenda în cuprinsul procesului-verbal de constatare a
contravenţiei. În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la
rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite organul din care face
parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecată pe a cărui rază teritorială s-a săvârşit
contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea
unei activităţi în folosul comunităţii ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.
Art. 20 - Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor săvârşite în prezenta hotărâre se face
de către:
a) primar şi viceprimar;
b) salariaţii primăriei anume împuterniciţi prin dispoziţii ale primarului comunei Seimeni;
Art. 21 - Pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor se recuperează în modul
următor:
a) în situaţia în care există tarif de evaluare a pagubelor, agentul constatator, dacă are
dreptul să aplice sancţiunea, stabileşte şi despăgubirea pe bază de tarif, făcând menţiunea
corespunzătoare în procesul-verbal;

b) dacă nu există tarif de evaluare a pagubei, partea vătămată îşi va putea valorifica
pretenţiile conform legislaţiei civile în vigoare;
Art. 22 - Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a
sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării
acestuia.
Contestaţiile se soluţionează de către Judecătoria Medgidia.
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 prezenta hotărâre,
agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
Art. 24 - Procedura constatării contravenţiilor şi aplicarea acestora se completează cu
prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Art. 25 - Prezentul regulament se va aduce la cunoştinţă cetăţenilor comunei Seimeni
prin afişare, prin intermediul consilierilor locali, precum şi prin site-ul Primăriei Comunei
Seimeni.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA SEIMENI
CONSILIUL LOCAL
Anexa nr. 2 la P.H privind aprobarea Regulamentului privind procedura de constatare şi sancţionare a
contravenţilor

REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA DE CONSTATARE ŞI
SANCŢIONARE A CONTRAVENŢILOR
Dispozitii generale :
Art. 1. (1) Constituie contraventie fapta savarsita cu violenta, stabilita si sanctionata prin
lege, ordonanta, hotarare a Gugernului Romaniei sau prin prezenta hotarare a consiliilor locale
ale unitatilor administrative-teritoriale.
(2) Sanctiunile contraventionale principale ce se pot aplica sunt:
a) avertismentul;
b) amenda contraventionala.
(3) Sanctiunile contraventionale complementare ce se pot aplica sunt:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii;
b) suspendarea sau anularea, dupa caz, a avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei
activitati;
c) inchiderea unitatii;
d) masuri de executare silita asupra veniturilor si bunurilor mobile/imobile;
e) suspendarea activitatii agentului economic; retragerea licentei sau a avizului pentru anumite
operatiuni ori pentru activitati de comert exterior, temporar sau definitiv;
f) desfiintarea lucrurilor si aducerea terenului in stare initiala.
(4) Sanctiunile se stabilesc proportional cu gradul de pericol social al faptei savarsite.
Art. 2 (1)Pentru una si acceasi contraventie se aplica o sanctiune contraventionala
principala si una sau mai multe santiuni complementare.
(2) In cazul in care contravenientul nu respecta obligatia de a inlatura obligatia creata prin
savarsirea contraventiei, organul constatator poate aplica, in mod repetat, dupa fiecare somatie la
care contravenientul nu se conformeaza, o noua amenda pentru contraventia savarsita.
(3) In cazul persoanelor juridice de drept public sau privat sanctiunea se aplica, dupa caz,
organului de conducere al acestora, director, administrator, persoanei care a avut sarcina de a
urmarii indeplinirea obligatiilor respective sau persoanei fizice care a savarsit efectiv fapta
contraventionala, dupa caz.

Art. 3 Agentii constatatori imputerniciti prin Dispozitie a Primarului Comunei Seimeni
au obligatia prezentarii legitimatiei de control (potrivit modelului prezentat in Anexa la prezentul
regulament) sau Dispozitia Primarului prin care sunt imputerniciti, precum si actul de identitate.
Art. 4 Conform art. 28, alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, in cazul aplicarii sanctiunii
contraventionale cu amenda, contravenientul poate achita, in termen de 15 zile de la data
inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, jumatate din minimul amenzii prevazute, agentul
constatator urmand a face aceasta mentiune in cuprinsul procesului-verbal.
Art. 5 (1) Agentul constatator stabileste sanctiunea contraventionala principala si/sau
complementara in procesul verbal de constatare a contraventiei.
(2) In afara sarcinilor prevazute la alin.(1), agentul constatator va stabili in cuprinsul
aceluiasi proces-verbal atunci cand va fi cazul, in masura in care este posibil si valoarea pagubei
produse prin contraventie, in conditiile legii.
(3) Dupa caz, agentul constatator are dreptul de a fotografia sau filma faptele care
constituie contraventie, precizand in mod expres in procesul-verbal despre acest fapt, precum si
data si ora sfarsirii faptei.
Art. 6 (1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu:
data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte
agentul constatator; nume, prenumele, domiciliul si codul numeric personal ale
contravenientului, descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a
fost savarsita, precum si aratarea imprejurarilor care pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la
evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se
sanctioneaza contraventia; posibilitatea achitarii, in termen de 15 zile de la data inmanarii sau
comunicarii procesului-verbal, a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ;
termenul de exercitare a caii de atac si instanta la care se depune plangerea;
(2) Procesul-verbal se comunica in copie contravenientului de catre organul ce a aplicat
sanctiunea, in termen de cel mult doua luni de la data aplicarii acestuia, prin mijloace de
comunicare prevazute de lege;
(3) In situatia in care contravenientul este persoana juridica in procesul-verbal se vor face
mentiuni cu privire la de numirea, sediul, numarul de imatriculare in Registrul Comertului si
codul fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezinta;
(4) In momentul incheierii procesului-verbal, agentul constatator este obligat sa aduca la
cunostiinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de
constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica “Alte mentiuni”,
sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal;
(5) Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator,
numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a

sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnarii agentului
constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.
(6) Contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator, la cerere, actul de
identitate. In caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela
la ofiterii sau subofiterii de politie, jandarmi sau gardieni publici.
(7) Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de
contravenient. In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze,
agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de
cel putin un martor. In acest caz, procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de
identitate al martorului si semnatura acestuia. Nu poate avea calitatea de martor un alt agent
constatator. In lipsa unui martor, agentul constatator va preciza motivele care au condus la
incheierea procesului-verbal in acest mod;
(8) Daca persoana savarseste mai multe contraventii constatate in acelasi timp de acelasi
agent constatator, se incheie un singur proces –verbal .
Art. 7 (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a
sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii
acestuia. Plangerea se depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita
contraventia.
(2) Partea vatamata poate face plangere numai in ceea ce priveste despagubirea, iar cel
caruia ii apartin bunurile confiscate, altul decat contravenientul, numai in ceea ce priveste
masura confiscarii;
(3) Pentru sanctionarea cu celeritate a cauzei, plangerea formulata se poate inainta
deopotriva si organului din care face parte agentul constatator,
Art. 8 Procesul-verbal neatacat in termenul prevazut la art. 7, alin .(1), precum si
hotararea judecatoreasca definitiva prin care s-a solutionat plangerea constituie titlu executoriu,
fara vreo alta formalitate.
Art. 9 Contraventiile stabilite prin prezenta hotarare le sunt aplicabile prevederile O.G.
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
Art. 10 Pentru executarea silita a amenzilor contraventionale sun aplicabile prevederile
Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile ulterioare.

Dispozitii finale :
Art. 11 Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica prin afisarea la sediul Primariei
comunei Seimeni si in locurile de afisaj public, precum si pe site-ul Primariei comunei Seimeni,
judetul Constanta.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA SEIMENI
CONSILIUL LOCAL
ANEXA NR. 1 la Regulamentul privind procedura de constatare și
contravenților

sancționare a

LEGITIMATIE
pentru agentul constatator cu atributii in
constatarea si sanctionarea contraventiilor
Fata
Stema
Romaniei
-color-

ROMANIA
Judetul_______________________*)
COMUNA
____________________________**)

Stema unitatii
administrativteritoriale
-color-

LEGITIMATIA NR._________/20___
Dl./Dna________________________________________
in calitate de ___________________________________
este imputernicit sa constate, sa stabileasca si sa aplice
sanctiunile contraventionale prevazute de Hotararea Consiliului
Local nr._____/____________________
Primarul Comunei Seimeni

30 mm
Loc pentru
fotografie

L.S. __________________________________
(nume si prenume)
__________________________________
( semnatura )
Verso
Titularul prezentei legitimatii se bucura de protectia legii si este investit cu exercitiul autoritatii publice,
pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor si indatoririle de serviciu, in limitele competentelor
stabilite prin lege.
Organele de politie, jandarmerie si orice alti agenti ai fortei publice au obligatia sa dea concursul
titularului legitimatiei, la cererea acestuia, in indeplinirea, potrivit legii, a activitatii de stabilire, constatare
si control.
Identificarea agentului constatator se face prin prezenta legitimatie insotita de actul de identitate.
Prezenta legitimatie s-a emis in baza Dispozitiei Primarului Comunei Seimeni
nr.______/_____________20___ si este valabila pana la revocarea acesteia .
*) Se mentioneaza denumirea judetului;
**) Se mentioneaza categoria si denumirea unitatii administrativ-teritoriale;
NOTA :
1. “ ROMANIA “ va fi inscrisa pe un fundal care reprezinta Drapelul Romaniei, in urmatoarea ordine a
culorilor albastru-galben-rosu;
2. La incetarea raporturilor de serviciu cu autoritatea administratiei publice locale, titularul are obligatia sa
depuna legitimati;
3. Evidenta legitimatiilor se tine intr-un registru special condus de catre Secretarul general al unitatii
administrativ-teritoriale.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA SEIMENI
CONSILIUL LOCAL
ANEXA NR. 2 la Regulamentul privind procedura de constatatre și sancționare a contravenților

Consiliul Local Seimeni
(autoritatea căreia îi aparţine agentul constatator)
PROCES–VERBAL
de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
Nr…………., încheiat azi, ………………
1.
Subsemnatul,
………....…………………...............,
în
calitate
de
……....…….……………, în în urma controlului efectuat astăzi, …………………, ora…………,
la.........................................................................................................................................................
……………………............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
am
constatat
următoarele:
..……………………………………………………………………………………………………
……...………….….......................…………..................................………………………………
………...………….….......................…………..................................……………………………
………...………….….......................…………..................................……………………………
……..………….….......................…………..................................…………………………………
……...………….….......................…………..................................……………………………
2. În conformitate cu prevederile HCL Seimeni nr……………..….., privind aprobarea
Regulamentului de bună gospodărire a comunei Seimeni, judeţul Constanţa, aceste fapte
constituie
contravenţii
la
normele
legale
privind
……………………………………………………………..…………………….….………..……..
.………….….......................…………............................………………………………...…………
.….......................…………..................................…………………………………………..............
şi se sancţionează cu amenda contravenţională, astfel:
a) conform art……..alin…….lit……, - de la ….......… lei până la ……….........… lei;
b) conform art……..alin…….lit……, - de la ……… lei până la ………………… lei;
c) conform art……..alin…….lit……, - de la ……… lei până la ………………… lei;
3. De săvârşirea abaterilor de mai sus se face răspunzător, după caz:
a) persoana fizică dl (dna.), ………........……...….............., cu domiciliul în
......…................….......….., sat .....................................................str. ………………….…….…,

nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., judeţul ...........................…..., sectorul ...................., C.N.P.
I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, posesor (posesoare) al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului
seria
.…...
nr.
..………..........…,
eliberat(ă)/emis
(ă)
de
poliţia/statul
...............................................……........... la data de ….......………….....…, în calitate de
.........................................................................;
b) persoana juridică ………………………………………....………., înmatriculată la
registrul comerţului cu nr. ..….......…..….…., cod fiscal nr……...…….…….., cu sediul în
..........………..................................…..., sat ................................................................................,
str. ……………..………….…......……………………, nr. ….…., bl. ….…., sc. ….…., et.
….….,ap. ….…., judeţul ..................................., sectorul .…............, reprezentată de dl (dna.)
…………………........……...…..............,
în
calitate
de/având
funcţia
de
.....…………...……...………………, C.N.P. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, posesor (posesoare)
al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ……. nr. ..….........…, eliberat(ă)/emis de
poliţia/statul …..…………………………....... la data de ….......…………….…………..….
4. Subsemnatul(a), ……………………...……, posesor (posesoare) al/a buletinului/cărţii
de identitate seria …... nr. ………....… eliberat(ă) de ..………………. la data de
………………., domiciliat (domiciliată) în ……………………………………..…, sat
...................................... str. ……………………, nr. …, bl. ….…., sc. ….…., et. ….…., ap.
….…., judeţul/sectorul …………............................, C.N.P. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, în
calitate de martor, declar că numitul, ……………………….…………………………….........…..
nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiilor.
5. Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii, în cuantum
de………………….lei, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesuluiverbal, la casieria Primăriei Seimeni, judeţul Constanța, Trezorerie sau la alte instituţii bancare.
6. a) Alte menţiuni ale organului constatator (contravenientul nu se află de faţă, refuză
sau
nu
poate
să
semneze,
motivele
privind
lipsa
martorului
etc.)
………………………………………………………………………………………………………
……...………….….......................…………..................................………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b)
Obiecţiuni
ale
contravenientului
…..…………….……………………………………………………………………………………
……...………….….......................…………..................................………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Agent constatator,
....................................................
(numele şi prenumele, semnătura)

Contravenient,
....................................................
(numele şi prenumele, semnătura)

Martor,
....................................................
(numele şi prenumele, semnătura)
7. Potrivit prevederilor art. 31 şi 32 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului procesverbal de constatare şi de sancţionare a contravenţiei se poate face plângere, în termen de 15 zile
de la comunicare, la judecătoria Medgidia.
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, conţinând rezoluţia de aplicare a
sancţiunii şi „Înştiinţarea de plată” şi s-a înmânat/comunicat contravenientului un exemplar
personal/prin afişare la domiciliu/cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. ………
din ……………….
Agent constatator,
....................................................
(numele şi prenumele, semnătura)

Contravenient,
....................................................
(numele şi prenumele, semnătura)

Martor,
....................................................
(numele şi prenumele, semnătura)
8. Rezoluţie de aplicare a sancţiunii
Ţinând seama de faptele săvârşite, constatate şi consemnate la pct.2 din prezentul procesverbal, în baza prevederilor HCL Seimeni nr……………………….., privind aprobarea
Regulamentului de bună gospodărire a comunei Seimeni, judeţul Constanța, şi având în vedere
dispoziţiile art. 21 din Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, subsemnatul, ………………………………….…………………...………, în
calitate de .............................. ............................., aplic următoarele sancţiuni:
 pentru fapta consemnată la lit. a)  amenda în valoare de ........…...... lei (adică
….....................................................);
 pentru fapta consemnată la lit. b)  amenda în valoare de ........…...... lei (adică
….....................................................);
 pentru fapta consemnată la lit. c)  amenda în valoare de ........…...... lei(adică
….....................................................);
TOTAL  amenda în valoare de ........…...... lei (adică
…..................................................…)
(în cifre)
(în litere)
şi
dispun,
în
temeiul
legii,
următoarele
măsuri:
……...………….….......................…………..................................………………………………

……...………….….......................…………..................................………………………………
………...………….….......................…………..................................…………………………....
Măsurile dispuse se vor realiza până la data de .......................... , contravenientul având
obligaţia de a notifica organului de control îndeplinirea acestei obligaţii în termenul stabilit.
Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii, în cuantum
de………………….lei, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesuluiverbal, la casieria Primăriei Seimeni, judeţul Constanța, Trezorerie sau la alte instituţii bancare.
9. Înştiinţare de plată:
a) Contravenientul urmează să achite suma totală de ........……..……….. lei la casieria
Primăriei Seimeni, judeţul Constanța, Trezorerie sau la alte instituţii bancare în termen de 15 zile
de la data comunicării prezentului proces-verbal, iar sumele încasate se fac integral venit la
bugetul local;
b) Contravenientul are obligaţia să predea copia chitanţei, în termen de 15 zile de la data
comunicării prezentului proces-verbal, la adresa Consiliului Local Seimeni, situată în sat
Seimeni, comuna Seimeni, judeţul Constanța.
Dacă contravenientul nu achită amenda în termen de 15 zile de la data
înmânării/comunicării, se va proceda la executarea silită.
Consiliul Local Seimeni
............................................................................…..
(organul de control/funcţia)
...........................................................................……
(numele şi prenumele, semnătura)
L.S.

Am primit un exemplar
Contravenient ………………………………………..

PROCES-VERBAL DE INDEPLINIRE A PROCEDURII
Astazi __________________, subsemnatul (persoana desemnata pentru inmanarea
proceselor-verbale
de
constatare
a
contraventiilor)
_______________
din
cadrul__________________________________, avand de inmanat procesul-verbal de
constatare a contraventiei cu instiintarea de plata nr.______din ____________, m-am deplasat la
domiciliul
numitului
___________________________________din
localitatea/sat
________________, str. ____________, nr.____, comuna _______________, judetul
_____________________,
gasind
pe
contravenient
sau
pe
_____________________________ruda cu acesta, persoana care locuieste la aceasta adresa,
administrator, portar, imputernicitul contravenientului, care-primind actul, a semnat in fata
noastra.
Semnatura primitorului si actul de identitate ______________________.
Alte mentiuni (inclusiv obiectiunile contravenientului )
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Refuzand primirea (negasind nici o persoana), s-a afisat pe usa principala a locuintei
contravenientului.
Nota : In caz de afisare, actul se va lipi numai la colturi si, dupa caz , cu instiintarea in
fata .
Procedura de inmanare/afisare a fost facuta in prezenta martorului asistent
______________________________________, posesor al ____, seria_____, nr.______,
CNP_________________________,
cu
domiciliul
stabil
in
_____________________________________________________________________________.
Dupa inmanarea/afisarea procesului-verbal de constatare a contraventiei, procesul-verbal
de indeplinire a procedurii de citare se va inmana organului emitent.
AGENT PROCEDURAL,
__________________
nume si prenume,semnatura

CONTRAVENIENT,PERS. CARE A PRIMIT
____________________
nume si prenume,semnatura
MARTOR ASISTENT,
_________________
nume si prenume,semnatura

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA SEIMENI
PRIMAR

Nr.4950/05.08.2021
REFERAT DE APROBARE
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de bună
gospodărire a comunei Seimeni, judeţul Constanța
Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane
şi rurale, prin care se stabilesc obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor
administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor
pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi
curăţenie pe teritoriul acestora.
Potrivit acestui act normativ, asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe
teritoriul localităţilor, buna gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igienă
constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a
instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a
cetăţenilor.
Potrivit art. 24 din ordonanţa mai sus menţionată, este necesară adoptarea unei
hotărâri a consiliului local în condiţiile, care să prevadă faptele săvârşite de instituţiile
publice, agenţii economici, alte persoane juridice, precum şi de cetăţeni, care constituie
contravenţii în domeniul bunei gospodăriri a localităţilor urbane şi rurale precum şi
sancţiunile ce se pot aplica pentru acestea.
Având în vedere obligaţiile şi răspunderile consiliilor locale şi ale primarilor,
obligaţiile instituţiilor publice, ale agenţilor economici şi ale celorlalte persoane
juridice, obligaţiile cetăţenilor, toate stabilite prin O.G. nr. 21/2002 dar şi prevederile
art.18 ale aceleaşi ordonanţe, potrivit căreia detalierea obligaţiilor şi responsabilităţilor
concrete care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane
juridice, precum şi cetăţenilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, se face prin
hotărâri ale consiliului local, la propunerea primarului, propun spre dezbatere următorul
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de bună gospodărire a comunei
Seimeni, judeţul Constanța.

Primar,
Ṣerban Mitică

