Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 143/30.09.2019
REGULAMENT DE GOSPODĂRIRE A ORAŞULUI IERNUT ȘI A
SATELOR APARȚINĂTOARE
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Buna gospodărire, păstrarea curățeniei, respectarea strictă a normelor de
igienă, respectarea ordinii publice, înfrumusețarea oraşului, reprezintă o
obligație permanentă a consiliului local și a tuturor cetătenilor.
În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, consiliul local aplică principiile
descentralizării, autonomiei locale, legalității și consultării cetățenilor în
soluționarea problemelor locale de interes deosebit.
Consiliile locale răspund, potrivit legii, de îndrumarea si coordonarea
întregii activităti de gospodărire si înfrumusetare a localitătii, de păstrarea
ordinii si respectarea normelor de igienă. Participarea cetătenilor, a instituțiilor
publice și agenților economici la întreținerea si curătenia localității constituie o
obligație fundamentală pentru îndeplinirea cerințelor de viață civilizată a întregii
populații.
Prezentul regulament stabilește faptele ce constituie contravenții și cadrul
juridic unitar pentru constatarea și sancționarea contravențiilor în următoarele
domenii:
- salubritate;
- activitatea din piețe, curățenia și igienizarea acestora;
- întreținerea parcurilor și spațiilor verzi, a spațiilor și locurilor de joacă
pentru copii;
- amenajarea și curățenia spațiilor din jurul blocurilor de locuințe, precum
și terenurilor virane;
- întreținerea bazelor și obiectivelor sportive aflate în administrarea lor;
- întreținerea străzilor și trotuarelor, a școlilor și altor instituții de educație
și cultură, întreținerea clădirilor, împrejmuirilor și a altor construcții;
- depozitarea și colectarea gunoaielor și a resturilor menajere;

CAPITOLUL II
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC, ÎNTREŢINEREA
TERENURILOR ŞI A SPAŢIILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAREA
FONDULUI LOCATIV
ART: 1. Persoanele fizice şi persoanele juridice sunt
obligate să ia măsuri pentru îmbunătăţirea aspectului
edilitar al clădirilor, curţilor, împrejmuirilor, a locurilor de
joacă pentru copii, a zonelor verzi. În acest scop acestora le
revin următoarele obligaţii:
1. Să întreţină în stare corespunzătoare de curăţenie şi igienă clădirile,
locuinţele, anexele gospodăreşti, curţile, grădinile, tonetele, chioşcurile, spaţiile
publice în jurul imobilelor, a căilor de acces, întreţinerea vitrinelor, a firmelor, a
faţadelor clădirilor; iarna să cureţe zăpada si gheața de pe trotuarele din jurul
gospodăriei și a locurilor unde își desfășoară activitațile comerciale, să asigure
circulaţia normală a pietonilor, să asigure condiţii de igienă prin operaţiuni
de curăţire, dezinsecţie şi deratizare a imobilelor, să asigure combaterea și
stingerea focarelor de artropode și rozătoare vectoare de maladii transmisibile
și/sau generatoare de disconfort din propria gospodărie sau din spațiile pe care le
dețin, să asigure împrejmuirea şi întreţinerea corespunzătoare a imobilelor pe
care le dețin (prin reparaţii la instalaţii de orice fel, zugrăvire a părţilor
exterioare, înlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, ţiglelor, geamurilor
sparte), repararea și spălarea geamurilor și vitrinelor, înlocuirea celor sparte, să
depoziteze corespunzător rezidurile menajere, industriale, agricole, precum și
materialele refolosibile, să păstreze curăţenia şi ordinea la locurile stabilite de
administrația publică locală pentru depozitarea reziduurilor (gunoaielor)
menajere, stradale şi a materialelor refolosibile;
2. Să nu ocupe terenurile publice ori să schimbe destinaţia iniţială a
acestora, cu orice fel de construcţii sau materiale, să nu monteze schele sau
macarale de construcţii, containere, mobilier, chioşcuri, corturi sau tonete pentru
desfăşurarea unor activităţi comerciale sau terase, parcuri de distracţii şi altele,
fără aprobarea Serviciului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și achitarea
taxelor legale;
3. Să ia măsurile necesare pentru repararea şi funcţionarea în stare de
siguranţă în exploatare a clădirilor şi a instalaţiilor aflate în folosinţă comună:
instalaţii de alimentare cu apă, de canalizare, instalaţii de alimentare cu energie
electrică, gaze naturale;
4. Să refacă distrugerile de orice fel, inclusiv în urma unor accidente de
circulaţie, a tuturor amenajărilor de pe domeniul public de genul: plantaţii, stâlpi
de orice fel, mobilier urban, borduri, împrejmuiri;.
5. Să nu scrie sau să execute desene (graffiti, semne, inscripţii, etc.) pe
pereţii imobilelor, garduri, porţi publice sau alte locuri, să nu deterioreze, să nu
murdărească în orice fel clădirile publice, statuile sau monumentele amplasate
în locuri publice (mobilierul urban, bănci, coşuri, jardiniere, vaze, stâlpi,

cabine telefonice, spaţii de joacă pentru copii, dotările din bazele sportive sau
zonele de agrement,
împrejmuirile destinate protejării spaţiilor verzi,
containerele pentru deşeurile stradale, panourile cu reclame, staţiile de
autobus, chioşcurile sau alte dotări aflate pe domeniul public prin rupere,
tăiere, lovire, călcare, aprindere)
6. Să nu abandoneze pe domeniul public aparate de orice fel, utilaje
defecte, tonete sau chioşcuri, construcţii metalice, rulote, mese, mărfuri,
ambalaje, precum și orice alte materiale;
7. Să semnalizeze corespunzător lucrările efectuate pe domeniul public al
oraşului Iernut şi să ia măsuri de salubrizare a domeniului public şi a
amplasamentelor organizărilor de şantier aprobate, atât pe parcursul derulării
lucrărilor edilitar - gospodăreşti cât şi la finalizarea lor, să asigure repararea
părţii carosabile şi a trotuarelor degradate ca urmare a intervenţiilor efectuate
precum şi refacerea zonelor verzi;
8. Să ia măsuri de curăţare, să nu acopere, să nu obtureze şanţurile de ape
pluviale, rigolele de colectare, podeţele şi tuburile de beton din faţa imobilelor
pe care le deţin, pe întreaga lungime aferentă proprietăţii, atat in intravilanul cat
si in extravilanul localitatilor apartinatoare orasului Iernut, dacă prin aceasta se
provoacă staţionarea sau revărsarea apelor pe căile publice sau pe alte terenuri,
sa ia masuri pentru asigurarea scurgerii apelor provenite din ploi, topirea
zapezilor, desfundarea podetelor astfel incat apa sa nu se scurga pe propreitatea
vecinilor.
9. Pentru asigurarea unei funcţionalităţi corespunzătoare şi conservarea
fondului locativ, a locuinţelor şi a spaţiilor cu alta destinaţie decât aceea de
locuinţă, se interzice:
a. spargerea coloanelor şi evacuarea apelor uzate menajere în subsoluri.
Amenda se suporta de către cei vinovaţi sau de asociaţia de proprietari sau
locatari, cu obligaţia de a remedia coloanele şi a igieniza subsolul, pe cheltuiala
celui vinovat.
b. degradarea sau neremedierea defectelor la instalaţiile sanitare;
c. degradarea acoperişurilor, teraselor prin montarea antenelor de orice
fel;
d. împiedicarea folosirii normale a dependinţelor comune de către
colocatari;
e. să nu păstreze în suprafaţa locativă mărfuri, materiale sau alte bunuri
care prin mirosul care-l degajă deranjază pe ceilalti locatari sau care în contact
cu agenţii atmosferici, se descompun şi produc deteriorări sau degradări
imobilului;
f. să nu folosească hârtii, cârpe, scânduri sau tablă în locul geamurilor
lipsă, la uşile şi ferestrele exterioare;
g. este interzisă uscarea rufelor pe domeniul public în locuri vizibile (în
faţa sau spatele blocurilor, în exteriorul balcoanelor);

ART. 2. Obligaţii ale cetăţenilor cu privire la organizarea şi funcţionarea
locurilor de joacă pentru copii şi a parcurilor publice:
1. Să respecte programul de functionare afişat la intrarea în spaţiul de
joacă.
2. Să respecte limita de vârstă inscriptionată pe echipament sau panoul
de informare;
3. Să păstreze curăţenia în spaţiile de joacă;
4. Să nu intre în spaţiul de joacă cu câini şi biciclete;
5. Să nu consume băuturi alcoolice în spatiul de joacă;
6. Să nu stationeze în grupuri, pentru alt motiv decît cel de agreement;
7. Să nu distrugă echipamentele şi împrejmuirea spaţiului de joacă pentru
copii
8. Să nu scuture covoare, să nu usuce rufe pe imprejmuirile
echipamentele din spaţiul de joacă;

si

9. Să nu mute mobilierul urban: bănci, coşuri;
10. Să nu rupă florile şi arbuştii;
11. Să nu arunce hârtii, ambalaje, ţigări sau coji de seminţe pe trotuare,
carosabil sau zonele verzi;
SANCŢIUNI:
ART. 3. (1) Nerespectarea prevederilor art. 1 constituie
contravenție, dacă faptele nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât,
potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu
amendă, după cum urmează:
de la: 400 – 800 lei - pentru persoane fizice
500 – 1000 lei - pentru persoane juridice
(2) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacă faptele
nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie
considerate infracțiuni și se sanctionează cu amendă, după cum urmează:
de la: 200 – 400 lei - pentru persoane fizice
300 – 500 lei - pentru persoane juridice

CAPITOLUL III
SALUBRIZAREA ORAŞULUI, ÎNTREŢINEREA CURĂŢENIEI,
CONSERVAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
ART. 4. Persoanele fizice şi persoanele juridice sunt
obligate să ia măsuri pentru întreţinerea curăţeniei şi
protecţia mediului înconjurător. În acest scop le revin
următoarele obligaţii :
1. Să încheie contracte de colectare a deşeurilor menajere cu o unitate
specializată prestatoare de astfel de servicii pentru fiecare punct de lucru şi plata
la termen a contravalorii facturilor emise lunar.
2. Să încheie contracte cu o unitate specilaizata prestatoare de servicii de
salubritate sau cu firma de construcţii executantă a lucrărilor pentru transportul
molozului sau a altor reziduuri rezultate din lucrările de construcţii la imobilele
deţinute de aceştia, sau a altor lucrări, deasemenea, să ia măsuri de salubrizare a
domeniului public in zona executarii lucrarilor, zilnic la terminarea programului
de lucru, fiind interzisĂ amestecarea sau depozitarea acestora cu deșeuri
menajere. Transportarea și depozitarea deșeurilor provenite din lucrări de
constrcuții, reparații, demolări se execută pe bază de cerere sau comandă, tariful
fiind stabilit de către firma prestatoare de altfel de servicii. Depozitarea
materialelor de construcții se face pe baza unei cereri și după achitarea
contravalorii stabilite prin Hotarâre de Consiliul Local.
3. Să nu evacueze în locuri virane, pe domeniul public sau privat, sau în
reţeaua de canalizare a oraşului reziduuri sau substanţe toxice;
4. Să nu abandoneze resturi vegetale, deşeuri şi ambalaje lângă recipienţii
amplasaţi pe platformele de precolectare a deşeurilor menajere de pe domeniul
public, pe spaţiile verzi, căile de comunicaţie, în locuri publice sau pe orice
terenuri virane de lângă căile de comunicaţie, sau lângă clădiri, împrejmuiri
aparţinând domeniului public sau privat al oraşului sau aflate în proprietate
privată; ridicarea reziduurilor de orice fel se poate face pe bază de comandă la
unităţile specializate achitând contravaloarea acestor servicii.
5. Să ia măsuri de acoperire şi etanşeizare a autovehiculelor de transport a
deşeurilor menajere sau stradale, a altor reziduuri, a molozului rezultat din
activitatea de construcţii sau a diferitelor alte materiale, precum nisip, balast,
rumeguş, beton, resturi vegetale, lichide, etc. pentru a evita pierderea şi
împrăştierea acestora pe căile publice;
6. Să ia măsuri de salubrizare a trotuarelor si a terenurilor din faţa
locuinţelor, a unităţilor comerciale, de prestări servicii sau de producţie, a
locurilor de parcare pe care le folosesc prin măturare, stropire, îndepărtarea
buruienilor; precum și să amplaseze coşuri de mici dimensiuni pentru hârtii şi
alte ambalaje la intrare în unitate și să mențină curățenia acestor locuri.

7. Să nu degradeze recipienţii pentru colectarea deşeurilor stradale,
amplasaţi pe domeniul public; să nu blocheze, inclusiv cu autoturisme, accesul
utilajelor de colectare şi transport a deşeurilor menajere la recipienţii amplasaţi
pe platformele de precolectare de pe domeniul public;
8. (1) Să nu aprindă sau să întreţină focul pe domeniul public, în pieţe,
la locul de depozitare a deşeurilor menajere.
(2) Este interzisă aprinderea şi arderea deşeurilor menajere de orice fel
în curţi sau pe alte terenuri private, fără respectarea măsurilor legale de
prevenire a incendiilor, precum şi incendierea containerelor de deşeuri de pe
platformele de depozitare;
9. Să nu efectueze lucrări de reparaţii la autovehicule sau alte utilaje
asemănătoare pe domeniul public şi/sau murdărirea spaţiilor publice ca urmare a
acestor activităţi; să nu spele autovehicule sau alte utilaje pe domeniul public;
10. Să nu deterioreze spaţiile verzi sau plantaţiile de orice fel prin
smulgere, rupere, tăiere, călcarea sau efectuarea de tăieri neautorizate de arbori
care prezintă importanță pentru fondul forestier, fără a depune cerere la sediul
Primăriei și obținerea autorizației de tăiere, din zonele aparţinând domeniului
public; să nu murdărească domeniul public ca urmare a activităţilor de încărcare
- descărcare a mijloacelor de transport sau prin scurgerea din vehicul în timpul
transportului de materiale de construcţie, de pământ sau alte materiale, să cureţe
roţile mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică sau cu tracțiune animală la
intrarea pe drumurile publice;
11. Persoanele fizice şi juridice, neracordate la sistemul public de
canalizare menajeră au obligaţia să-şi construiască fose septice vidanjabile prin
care sunt îndepărtate apele uzate menajere şi fecaloid-menajere si se amplasează
la cel puţin 10 m faţă de cea mai apropiată locuinţă şi sursă de apă, fiind
interzisă răspândirea neorganizată direct pe sol (curţi, grădini, străzi, locuri
riverane ş.a.) sau în resursele de apă a apelor uzate menajere, fecaloid-menajere
şi industriale. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecție sanitară
a surselor și a instalațiilor centrale de alimentare cu apă.
12. Să nu arunce sau să depoziteze, pe domeniul public, pe străzi, în
parcuri, pe terenuri virane, pe malurile râului Mureș sau a celorlalte cursuri de
apă de pe raza orașului Iernut și a satelor aparținătoare, gunoaie menajere,
cadavre de animale, alte reziduuri sau gunoaie de orice fel;
13. Să nu schimbe destinaţia zonelor verzi, a spaţiilor de joacă pentru
copii, a bazelor sportive şi să nu împrejmuiască domeniul public, fără
autorizaţie;
14. Proprietarii de vehicule cu tracțiune animală care circulă cu acestea pe
drumurile publice de pe raza orașului Iernut sunt obligati să își doteze atelajele
cu saci colectori.

15. Este interzisă răscolirea sau răsturnarea pubelelor de colectare a
deșeurilor menajere, a containerelor amplasate pe locurile de precolectare a
deșeurilor menajere precum și a coșurilor de gunoi stradale.
16. Este interzisă satisfacerea necesităţilor fiziologice de către persoanele
fizice, pe spaţii aparţinând domeniului public, în scări de bloc sau în orice alte
locuri accesibile publicului;
17. Persoanelor fizice le este interzis să doarmă pe bănci, pe mobilierul
stradal, în parcuri şi grădini publice;
18. Persoanelor fizice si juridice le este interzis să folosească
autovehiculele prin turarea motoarelor acestora şi efectuarea de manevre prin
derapaje, intoarceri bruşte, accelerări şi frânări bruşte, executate pe raza oraşului
Iernut fără avizul Comisiei de Siguranţă a Circulaţiei;
19. Este interzisă desfașurarea activităților sportive (fotbal, tenis și altele)
pe terenurile din incinta școlilor, după orele de cursuri, fără acordul conducerii
instituției sau administratorului acestora și fără achitarea taxelor aferente dacă
acestea sunt stabilite;
20. Este interzisă depozitarea în containerele și europubelele aferente
blocurilor de locuințe a deșeurilor de orice tip de către persoanele fizice sau
juridice care locuiesc in locuințe individuale sau alte asociații de
locatari/proprietari.
21. Este interzisă amplasarea sau menţinerea de closete la distanţe mai
mici de 10 m de uşile şi ferestrele imobilelor locuite, fântânile/puţurile pentru
alimentare cu apă;
22. Cetăţenii sunt obligaţi să respecte întocmai măsurile stabilite de
prezentul regulament pentru asigurarea igienei publice şi salubrităţii localităţii,
precum şi regulile elementare de igienă în gospodăria sau locuinţa proprie, astfel
încât să nu creeze disconfort vecinilor şi să nu constituie pericol pentru sănătatea
publică a comunităţii.
SANCŢIUNI:
ART. 5. Nerespectarea prevederilor art. 4 constituie contravenție,
dacă faptele nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii
penale, să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu amendă, după
cum urmează:
de la: 400 – 800 lei - pentru persoane fizice
500 – 1.000 lei - pentru persoane juridice

CAPITOLUL IV
AMENAJEREA TERITORIULUI, URBANISM, ACTIVITATEA DE
CONSTRUCȚII ŞI AFIŞAJ STRADAL
ART. 6. Persoanele fizice şi persoanele juridice sunt
obligate să ia măsuri pentru respectarea regulilor impuse
privind amenajarea teritoriului, construcţiilor şi afişajului
stradal. În acest scop le revin următoarele obligaţii :
1. Să împrejmuiască incintele șantierelor de construcții sau a punctelor de
lucru şi să instaleze panouri de avertizare și identificare, în conformitate cu
Ordinul nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcţii;
2. (1) Să asigure curătenia exterioară (pneuri și senile) a autovehiculelor
sau vehiculelor de orice fel, la ieșirea din șantiere, stații de betoane precum și
din alte asemenea locuri şi să mențină ordinea și curățenia șantierelor, prin
amenajarea căilor de acces în interiorul şantierului până la stradă, pentru a evita
murdărirea străzilor.
(2) Depozitarea de materiale de orice fel (pământ, moloz, betoane şi
resturi de materiale), este interzisă pe raza oraşului Iernut, fără aprobare din
partea autorităţii publice locale, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea
Teritoriului.
3. Este interzisă lipirea afișelor, posterelor sau anunțurilor publicitare în
alte locuri decât pe panourile speciale de afişaj; firmele de publicitate vor
menţine panourile de afişaj în bună stare, estetice şi nedegradate, este interzisă
montarea de panouri publicitare sau banere fără autorizare (acord);
4. Să întrețină panourile de afisaj sau de publicitate, de către utilizatorii
sau deținătorii legali, şi să schimbe materialele de publicitate uzate sau
deteriorate;
5. Să respecte zonele de amplasare a reclamelor sonore sau luminoase,
care pot tulbura liniștea publică.
6. Să nu menţină firme sau reclame deteriorate, inestetice, incomplete sau
depăşite pe faţadele sau acoperişurile imobilelor în vitrinele magazinelor sau
amplasate pe domeniul public;
7. Proprietarii terenurilor intravilane cu sau fără construcții, personal sau
prin administratorii încredințați de ei, sunt obligați a aplica în mod vizibil
tăblițele cu numărul intravilan stabilit, răspunzând permanent de întreținerea și
menținerea curățeniei și ordinii publice pe aceste terenuri, inclusiv cu obligația
de a delimita terenul pentru delimitarea proprietății.
SANCŢIUNI:
ART. 7. Nerespectarea prevederilor art. 6 constituie contravenție,
dacă faptele nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii
penale, să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu amendă, după
cum urmează:
de la: 300 – 500 lei - pentru persoane fizice
500 – 1.000 lei - pentru persoane juridice

CAPITOLUL V
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII COMERCIALE STRADALE, ÎN
ALTE LOCURI PUBLICE ȘI PIEŢE
ART. 8. Activitatea de comerţ constă în desfacerea de produse
agroalimentare şi alte mărfuri în pieţe, târguri şi oboare, si alte locuri
aprobate de primării, iar pentru asigurarea legalității, ordinii şi curăţeniei
în aceste locuri și incinte, comercianții, au următoarele obligaţii:
1. Este interzisă vânzarea oricăror produse pe suprafeţele destinate
circulaţiei pietonilor sau vehiculelor din piaţă, precum şi blocarea căilor de
acces;
2. (1) Accesul mijloacelor de transport în incinta pieţelor se poate face
numai în vederea depozitării sau ridicării produselor, ambalajelor sau deşeurilor,
după care acestea vor trebui scoase în locurile de parcare.
(2) Nu se admite staţionarea căruţelor şi a cailor de povară în incinta
pieţelor (cu excepţia pieţei de animale si cereale);
3. Comercianţii care desfăşoară activitate în pieţe sunt obligaţi să respecte
programul de funcţionare şi igienizare al pieţelor, precum și regulile stabilite
de administraţia acestora în vederea asigurării unui climat civilizat de comerţ,
iar serviciul de specialitate al Consiliului Local Iernut, va amenaja şi întreţine în
condiţii optime de ordine şi curăţenie târgurile, oboarele şi pieţele
agroalimentare. În pieţe va instala pubele sau containere acoperite cu capac
pentru colectarea şi depozitarea reziduurilor;
4. Se interzice depozitarea deşeurilor menajere de către locatarii din
vecinătate în containerele aparţinând pieţelor;

SANCŢIUNI:
ART. 9. Nerespectarea prevederilor art. 8 constituie contravenție,
dacă faptele nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii
penale, să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu amendă, după
cum urmează:
de la: 200 – 400 lei - pentru persoane fizice
400 – 600 lei - pentru persoane juridice

CAPITOLUL VI
OPRIREA, STAŢIONAREA ŞI PARCAREA VEHICULELOR,
TRANSPORTUL DE MĂRFURI ȘI TRANSPORTUL DE PERSOANE
ART. 10. Persoanele fizice şi persoanele juridice sunt
obligate să ia măsuri pentru respectarea regulilor privind
circulaţia, oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor . În acest
scop le revin următoarele obligaţii :
1. Să nu oprească, să nu stațioeze, să nu circule cu autovehiculele în zona
unde se efectuează lucrări edilitar-gospodăreşti, semnalizate şi marcate
corespunzător;
2. Să nu circule cu mijloacele de transport persoane pe alte străzi decât
cele din traseele stabilite de către Primărie sau emitentul licențelor legale.
3. Să nu parcheze mijloacele auto de transport persoane sau de transport
marfă decât în locurile special prevăzute în licența de execuție.
4. Să respecte restricțiile privind masa totală maxim autorizată pentru
strada respectivă sau pentru sectorul de drum respectiv;
5. Să nu staţioneze cu autovehiculele în scop de aprovizionare sau
depozitare temporară a mărfii pe trotuar, alei pietonale sau căi de acces;
6. Să nu circule cu autovehiculele pe zone verzi, alei pietonale, trotuare,
piste pentru biciclişti, căi de acces pentru persoane cu dizabilităţi, în parcuri sau
zone închise circulaţiei (fac excepţie autovehiculele autorizate de către
Primărie, de intervenţie sau pentru efectuarea lucrărilor de salubrizare).
7. Să nu circule pe zone verzi sau să pătrundă în spaţiul de joacă amenajat
pentru copii, cu biciclete, - cu excepţia copiilor până la 14 ani -, mopede,
autovehicule sau vehicule cu tracţiune animală;
8. Să nu practice sporturi extreme cu biciclete, motocicluri, skateboarduri,
role, etc. în parcuri, pieţe, pe drumuri publice, trotuare, sau pasaje pietonale,
inclusiv pe pistele pentru biciclişti, sau în locurile unde sunt executate sau
amplasate obiecte, care prin natura lor constituie mobilier urban (bănci,
jardiniere, trepte, platouri pietonale special amenajate şi ornamentate), cu
excepţia locurilor special amenajate şi semnalizate în acest scop, de către
autorităţile administraţiei publice locale;
9. Să nu circule pe drumurile publice, cu vehicule cu tracţiune animală,
neînregistrate la autorităţile administraţiei publice locale competente.
10. Să nu oprească sau să staţioneze cu autovehiculele pe zone verzi,
terenuri destinate spaţiului verde sau în alte locuri decât cele special amenajate

sau în zone cu regim de rezervare pentru taximetre sau instituţii publice,
semnalizate corespunzător;
11. Să nu oprească sau să staţioneze vehiculele pentru transport marfă cu
masa maximă total autorizată de peste 3,5 tone, a autovehiculelor pentru
transport călători peste 8+1 locuri, cât şi a tractoarelor, remorcilor şi tuturor
utilajelor agricole pe carosabil, în parcările amenajate pentru autoturisme, spaţii
verzi, trotuare, alei, platforme, terenuri de joacă pentru copii.
12. Să nu oprească, să nu parcheze sau să staţioneze cu autovehiculele
fără respectarea marcajului rutier de ghidare sau pe benzile de circulaţie ale
drumurilor semnalizate corespunzător;
13. Să nu blocheze accesul în sedii sau puncte de lucru ale agenţilor
economici, instituţiilor, în pieţe, alei, curţi, parcări, ganguri, garaje, şantiere de
construcţii, alei pietonale sau orice alte căi de acces;
14. Să nu parcheze vehiculele pentru transport marfă cu masa maximă
total autorizată mai mare de 7.5 tone, a autovehiculelor pentru transport călători
peste 8 + 1 persoane, a altor vehicule grele şi/sau agregatelor agricole înafara
proprietăţii, a locurilor special amenajate, pe domeniul public, fără achitarea
taxelor legale;
15. Să comunice în calitate de proprietari sau utilizatori de vehicule,
datele de identificare ale persoanei căreia i s-a încredinţat vehiculul, la
solicitarea îndreptăţită a organelor abilitate să aplice prevederile prezentei
hotărâri;
16. Să nu modifice poziţia iniţială a indicatoarelor de semnalizare rutieră;
17. Să nu monteze indicatoare rutiere (sau de orice fel), fără acordul
Primăriei oraşului Iernut;
18. Să nu rezerve locuri de parcare pe carosabil sau pe domeniul public
fără aprobarea serviciului de specialitate al Primăriei, să semnalizeze aceste
locuri cu însemne, marcaje sau dispozitive neautorizate şi fără achitarea taxelor
legale;
SANCŢIUNI:
ART. 11. Nerespectarea prevederilor art. 10 constituie
contravenție, dacă faptele nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât,
potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu
amendă, după cum urmează:
de la: 400 – 800 lei - pentru persoane fizice
500 – 1000 lei - pentru persoane juridice

CAPITOLUL VII
REGULI ŞI OBLIGAŢII PRIVIND CREŞTEREA ANIMALELOR
ART. 12. Persoana care deţine cu orice titlu valabil,
precum şi orice persoană fizică şi juridică în îngrijirea
căreia se află un animal are obligaţia de a aplica normele
sanitar veterinare şi de zooigienă privind adăpostirea,
hrănirea, îngrijirea, reproducţia, exploatarea, protecţia şi
bunăstarea animalelor, asigurând acestora următoarele:
- un adăpost corespunzător;
- hrană şi apă suficiente;
- posibilitatea de mişcare suficientă;
- îngrijire şi atenţie;
- asistenţă medicală;
- un comportament lipsit de cruzime.
Creșterea animalelor domestice și a păsărilor în curțile individuale se va
face numai pentru nevoile familiale proprii și cu respectarea regulilor sanitar
veterinare în vigoare (Ordinul M.S. nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea
normelor de igienă și sănătate publică privind modul de viata al populației, cu
modificările și completările ulterioare ; H.G. nr. 857/2011 privind stabilirea și
sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu
modificările și completările ulterioare și a OUG nr. 195/2005 privind protecția
mediului, cu modificările și completările ulterioare) fără a produce poluarea
mediului sau a crea disconfort vecinilor.
1. Detinătorii de animale sunt obligați să asigure curățenia și igienizarea
adăposturilor pentru animale și păsări astfel încât să nu polueze mediul
înconjurător sau să creeze disconfort vecinilor.
2. Evacuarea dejecțiilor din adăposturi se face prin canale închise,
amenajate în acest scop, în fose special, astfel:
- fosa va fi dimensionată în funcție de numărul de animale existente;
- fosa va fi obligatoriu betonată, eliminând orice fel de infiltrare a dejecțiilor în
sol;
- acoperirea fosei se va face cu un capac etanș, care să nu permită poluarea
mediului cu larve, insecte și miros neplăcut;
- golirea foselor se va face prin vidanjare cu utilaje specializate.
3. Gunoiul de grajd va fi depozitat doar pe proprietatea deținătorului de
animale și păsări, pe platforme de colectare special amenajate, impermeabilizate,
amplasate la cel puțin 10 m de ferestrele locuințelor, iar în cazul acumulărilor
excesive acesta va fi transportat și împraștiat pe terenuri agricole.
4. Este interzisă depozitarea dejecțiilor provenite de la animalele domestic
și păsări pe platformele de precolectare a deșeurilor menajere de la populație.

5. Se interzice amplasarea și menținerea de cotețe și cocine de orice fel pe
terenuri aparținând domeniului public, cât și în incinte în care se produc,
depozitează sau se desfac produse destinate consumului uman.
6. Se interzice ocuparea abuzivă a domeniului public prin amenajarea de
grădini pentru legume și zarzavaturi în cartierele de locuit, precum și
împrejmuirea spațiilor verzi.
7. (1) Deţinerea unui animal de companie se va face cu respectarea
bunăstării animalului fiind interzisă aplicarea de rele tratamente, durere sau
suferinţă fizică animalului. Prin deţinător de animale se înţelege proprietarul
unui animal, precum şi orice persoană care deţine cu orice titlu valabil, precum
şi persoana fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul;
(2) Deținătorii de animale de companie, vor avea în mod obligatoriu
carnet de sănătate al animalului, care trebuie să conțină toate acțiunile sanitar
– veterinare, cuprinse în normele specificate în domeniu. Carnetul de sănătate
trebuie să fie eliberat de un cabinet veterinar autorizat și prezentat autorităților
publice la solicitare.
(3) Este interzis abandonul animalelor de companie. Abandonul
constă în lăsarea unui animal aflat în proprietatea şi îngrijirea omului, pe
domeniul public, fără hrană, adăpost şi tratament medical.
(4) Eliberarea animalelor de companie şi a puilor lor de către orice
persoană fizică sau juridică, pe domeniul public sau privat al UAT Iernut este
interzisă.
(5) Este interzisă lăsarea în stare liberă a animalelor de companie în
locuri accesibile publicului (parcuri, piețe, străzi, spaţiile dintre blocuri, etc.).
În mod obligatoriu, vor fi însoțite și supravegheate de deținătorii acestora, care
trebuie să le conducă cu lesă, indiferent de mărime, iar câinii de talie mare,
retivi (greu de stăpânit) si cei încadraţi în categoriile de câini agresivi și
periculoși trebuie să poarte și botniţă.
(6) Accesul persoanelor însoțite de animale, chiar dacă acestea sunt
conduse cu lesă și botniță, nu este permis în localuri publice, instituții publice,
precum și în orice spațiu unde este figurat un semn care interzice accesul
animalelor de companie.
(7) În spațiile de joacă pentru copii, ori în vecinătatea acestora, se
interzice prezența câinilor, precum și a oricărui animal care ar putea să creeze
disconfort sau vătămări corporale copiilor sau însoțitorilor acestora.
Prin excepție de la punctele 6 și 7, accesul acestora în spațiile amintie
va fi permis doar nevăzătorilor sau altor persoane cu nevoi speciale care sunt
condusi de câini special antrenați.
(8) Se interzice plimbarea pe domeniul public sau privat al UAT Iernut
(alei, asfalt, trotuare, parcuri, etc.) a animalelor de companie, fără ca
proprietarul acestuia să dispună de materiale necesare pentru curățirea locului
afectat de murdărie și evacuarea dejecțiilor fiziologice;
(9) După colectare, punga va fi închisă etanș si depusă în europubela
sau eurocontainerul aparţinând deţinătorului animalului sau asociaţiei de
proprietari/locatari din care face parte deţinătorul;

(10) Hrănirea animalelor fără stăpân pe domeniul public este
interzisă;
8. Este obligatoriu afişarea la loc vizibil de către proprietarii sau
deţinătorii de câini de companie, la intrarea într-un imobil sau la uşa de acces în
proprietate, a unei plăcuţe de avertizare cu inscripţionarea „Câine periculos” sau
„Atenţie câine rău”, după caz;
9. (1) Deţinătorul animalului are obligaţia să asigure cazarea si
întreţinerea acestuia în așa fel încât animalul să nu poată părăsi necontrolat
curtea sau locuinţa;
(2) Deținătorii animalelor sunt obligaţi să ia măsuri ce ţin de
protejarea integrităţii fizice a vecinilor imediat alăturaţi sau a trecătorilor, prin
realizarea de construcţii, împrejmuiri, etc., destinate creşterii animalelor de
companie;
(3) Deținătorii animalelor au obligația de a asigura amplasarea
adăpostului pentru creşterea acestora astfel încât să nu producă poluarea
mediului sau disconfort de orice fel vecinilor;
(4) În mod obligatoriu, deținătorii de câini care fac parte din
categoriile definite ca fiind periculoşi sau agresivi se vor supune şi
reglementărilor legale în vigoare, stabilite potrivit prevederilor O.U.G. nr.
55/30.04.2002 privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, cu
modificările şi completările ulterioare;
(5) Deținătorul unui animal sau cel care se serveşte de el răspunde,
independent de orice culpă, de prejudiciul cauzat de animal, chiar dacă acesta a
scăpat de sub paza sa, potrivit dispoziţiilor legale.
10. (1) Este interzisă creşterea și întreținerea animalelor (câini, pisici,
iepuri, păsări, şi altele) în incinta imobilelor cu mai multe apartamente, fără
acordul scris al Asociaţiei de proprietari, adoptat cu majoritatea voturilor
proprietarilor, în baza acordului expres al proprietarilor din apartamentele
limitrofe (apartamentul superior, inferior şi a celor învecinate de pe acelaşi etaj
apartamentului de deţinere al animalului de companie). Locatarii, prin
presedintele asociației, cu voturile exprimate pot impune condiţiile de deţinere a
animalelor de companie în imobil.
(2) În spaţiile de folosinţă comună ale clădirilor este interzisă
creşterea sau cazarea animalelor de companie, lăsarea lor liberă. În curţile
comune este permisă creşterea sau cazarea animalelor de companie numai dacă
sunt ţinute legate (după caz) sau în spaţiu îngrădit și există consimțământul
locatarilor respectivi.
(3) În mod obligatoriu, deţinătorii de animale de companie se vor
asigura că prin atitudini deranjante (agresivitate, zgomote, etc.), acestea nu
conturbă liniștea vecinilor și nu creeaza disconfort de orice fel (fonic, olfactiv,
miros, igienico-sanitar, etc.). Se vor lua măsuri ca animalele de companie să nu
murdărească si să nu deterioreze spaţiile de folosinţă comună (holuri, scări,
spaţii verzi). În caz contrar, sunt obligaţi să efectueze curăţenie, dezinfecţie,

refacerea spaţiilor deteriorate si plata daunelor la solicitarea asociaţiei de
proprietari/locatari.
(4) Este interzis tuturor deţinătorilor de animale:
a) să inducă o stare de agitaţie animalelor cu sau fără stăpân prin
lovirea/ameninţarea acestora sau manifestarea oricărui gen de comportament
agresiv ce poate determina reacţii de autoapărare din partea animalelor,
b) să manifeste comportamentele descrise la lit. (a) faţă de
însoţitorul animalului în prezenţa acestuia;
c) să ignore luarea unor măsuri pentru liniştirea propriului animal,
atunci când acesta se manifestă agresiv faţă de alte animale.
(5) Este interzisă organizarea luptelor între câini, antrenarea
câinilor în acest scop și participarea cu câini la astfel de lupte, indiferent cărei
rase îi aparţin câinii.
11. Toate persoanele care deţin câini mai mari de 6 luni se vor îngriji ca
aceştia să fie vaccinaţi contra turbării în fiecare an, fără a se depăşi intervalul de
1 an cu mai mult de 3 zile. Vaccinarea va fi atestată prin carnetul de sănătate pe
care deţinătorul îl va prezenta organelor de control;
12. Este interzisă amplasarea adăposturilor pentru animale și păsări sau
fose septice la o distanță mai mică de 10 m față de ușile sau ferestrele clădirilor
de locuit (proprietate sau a vecinilor).
13. Este interzisa sacrificarea animalelor de orice fel pe domeniul public.
Animalele se pot sacrifice acasă și în unități autorizate, cu respectarea legislației
în vigoare, iar evacuarea apelor reziduale rezultate din sacrificare să se facă întro fosa septica.
14. Se interzice creșterea animalelor domestice și a păsărilor pentru
consum propriu și comercializare, pe raza orașului Iernut în cartierele de blocuri
de locuit și în zona A (Piața 1 Decembrie 1918).
15. Creșterea animalelor domestice (porci, păsări, bovine, bubaline,
cabaline, ovine, caprine, animale de blană), în orașul Iernut, este permisă
după cum urmeaza:
- I. În zona B, respectiv străzile: Cornel Călugăr, Iuliu Maniu, Gheorghe Doja
fără nr. 96-120, Mihai Eminescu, Alexandru Ioan Cuza, Avram Iancu, Nicolae
Balcescu, Gheorghe Barițiu, Mircea Vodă, Libertății fără nr. 60-64, Petru
Maior, Romană, Tîrgului, Vlad Țepeș, 1 Mai, Dacia Traiană, Horea, Mihai
Viteazu, Ady Endre, Crișan, George Coșbuc, I.C. Brătianu, Petofi Sandor,
Ștefan Cel Mare, Tudor Vladimirescu, Unirii:
(1) În gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă
printr-un sistem centralizat de distribuţie, adăposturile pentru creşterea
animalelor în curţile persoanelor particulare, de cel mult echivalentul a 4
unităţi de vită mare în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale şi
echivalentul a 1,5 UVM în cazul în care se cresc exclusiv găini sau porci,

calculate conform tabelului de conversie din anexa II la Regulamentul de punere
în aplicare (UE) 2016/669 al Comisiei din 28 aprilie 2016 de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce priveşte
modificarea şi conţinutul programelor de dezvoltare rurală, publicitatea pentru
aceste programe şi ratele de conversie în unităţi vită mare se amplasează la cel
puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi sursă de apă destinată
consumului uman şi se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului
şi risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiţiilor de
biosecuritate.
(2) În gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat
de apă curentă, adăposturile de animale de cel mult echivalentul a 6 unităţi de
vită mare în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale şi echivalentul a
3 UVM în cazul în care se cresc exclusiv găini sau porci, calculate conform
tabelului de conversie din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2016/669 al Comisiei din 28 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului de
punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce priveşte modificarea şi
conţinutul programelor de dezvoltare rurală, publicitatea pentru aceste programe
şi ratele de conversie în unităţi vită mare se amplasează la cel puţin 10 m de cea
mai apropiată locuinţă învecinată şi sursă de apă destinată consumului uman şi
se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului şi risc pentru
sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiţiilor de biosecuritate.
- II. In zona C, respectiv străzile: Câmpului, Gheorghe Doja nr. 96-120,
Libertății nr. 60-64, Maior Tiberiu Marcel Petre, Cloșca, Energeticii, Liviu
Rebreanu, Lucian Blaga, Decebal, Maior Vasile Dumbravă, Mircea Eliade,
Octavian Goga, Ioan Slavici si Zona D (străzile din cartierul Mihai Eminescu
nou care se vor denumi după data de 15.05.2019).
(1) În gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă
printr-un sistem centralizat de distribuţie, adăposturile pentru creşterea
animalelor în curţile persoanelor particulare, de cel mult echivalentul a 5
unităţi de vită mare în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale şi
echivalentul a 2,5 UVM în cazul în care se cresc exclusiv găini sau porci,
calculate conform tabelului de conversie din anexa II la Regulamentul de punere
în aplicare (UE) 2016/669 al Comisiei din 28 aprilie 2016 de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce priveşte
modificarea şi conţinutul programelor de dezvoltare rurală, publicitatea pentru
aceste programe şi ratele de conversie în unităţi vită mare se amplasează la cel
puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi sursă de apă destinată
consumului uman şi se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului
şi risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiţiilor de
biosecuritate.

(2) În gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat
de apă curentă, adăposturile de animale de cel mult echivalentul a 8 unităţi de
vită mare în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale şi echivalentul a
4 UVM în cazul în care se cresc exclusiv găini sau porci, calculate conform
tabelului de conversie din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2016/669 al Comisiei din 28 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului de
punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce priveşte modificarea şi
conţinutul programelor de dezvoltare rurală, publicitatea pentru aceste programe
şi ratele de conversie în unităţi vită mare se amplasează la cel puţin 10 m de cea
mai apropiată locuinţă învecinată şi sursă de apă destinată consumului uman şi
se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului şi risc pentru
sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiţiilor de biosecuritate.
- III. Creșterea animalelor domestice (porci, păsări, bovine, bubaline,
cabaline, ovine, caprine, animale de blană), în satele aparținătoare Orașului
Iernut (Cipău, Deag, Lechința, Oarba de Mureș,
Sălcud, Sfântu
Gheorghe), este permisă după cum urmeaza:
(1) În gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă printr-un
sistem centralizat de distribuţie, adăposturile pentru creşterea animalelor în
curţile persoanelor particulare, de cel mult echivalentul a 6 unităţi de vită
mare în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale şi echivalentul a 4
UVM în cazul în care se cresc exclusiv găini sau porci, calculate conform
tabelului de conversie din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2016/669 al Comisiei din 28 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului de
punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce priveşte modificarea şi
conţinutul programelor de dezvoltare rurală, publicitatea pentru aceste programe
şi ratele de conversie în unităţi vită mare se amplasează la cel puţin 10 m de cea
mai apropiată locuinţă învecinată şi sursă de apă destinată consumului uman şi
se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului şi risc pentru
sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiţiilor de biosecuritate.
(2) În gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de
apă curentă, adăposturile de animale de cel mult echivalentul a 10 unităţi de
vită mare în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale şi echivalentul a
7 UVM în cazul în care se cresc exclusiv găini sau porci, calculate conform
tabelului de conversie din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2016/669 al Comisiei din 28 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului de
punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce priveşte modificarea şi
conţinutul programelor de dezvoltare rurală, publicitatea pentru aceste programe
şi ratele de conversie în unităţi vită mare se amplasează la cel puţin 10 m de cea
mai apropiată locuinţă învecinată şi sursă de apă destinată consumului uman şi
se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului şi risc pentru
sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiţiilor de biosecuritate

IV. În gospodăriile cu un număr de animale mai mare decât cel prevăzut la
subalin. (I), (II) si (III), adăposturile pentru creşterea animalelor se
amplasează la distanţă de 50 m de cea mai apropiată locuinţă vecină şi
sursă de apă destinată consumului uman.
Ratele de conversie a animalelor în unități vită mare (UVM)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Categoria de animale
Tauri, vaci și alte bovine de mai mult de
doi ani și ecvidee de mai mult de șase luni
Bovine între șase luni și doi ani
Bovine de mai puțin de șase luni
Ovine și caprine
Scroafe de reproducție > 50 kg
Alte porcine
Găini ouătoare
Alte păsări de curte

Coeficientul de conversie
1,0 UVM
0,6 UVM
0,4 UVM
0,15 UVM
0,5 UVM
0,3 UVM
0,014 UVM
0,03 UVM

16. Este interzisă dirijarea spre șanțuri, canale deschise, pâraie și ape
stătătoare a dejecțiilor de animale și ape reziduale, din gosodăriile individuale
situate pe raza orașului Iernut și a satelor aparținătoare.
17. Este interzisă trecerea cu animale sau staționarea acestora, circulația
cu vehicule pe baraje, diguri, cu excepția locurilor anume destinate în acest scop
sau pentru intervenții operative.
18. Detinătorii de animale sunt obligați să ia măsuri pentru strâpirea
șobolanilor, rozătoarelor vectoare și insectelor, să execute periodic, sau ori de
câte ori se impune, dar nu la interval mai mare de 6 luni, lucrări de dezinsecție,
dezinfecție și deratizare a adăposturilor de animale.
19. Se interzice deversarea dejecțiilor lichide și solide în rețeaua de
canalizare a orașului Iernut sau în alte locuri neamenajate corespunzător.
20. Se interzice scoaterea la pășunat a animalelor pe tot parcursul anului,
pe terenurile proprietate publică sau privată a orașului Iernut situate în
intravilanul localităților.
21. Se interzice pășunatul animalelor pe alte suprafețe de teren aparținând
domeniului public sau privat al orașului Iernut, decât cele deținute în
administrație.
22. Se interzice utilizarea drumurilor publice asfaltate situate în
intravilanul orașului Iernut și a satelor aparținătoare, pentru deplasarea

animalelor la pășunat, cu excepția necesității ocolirii unor obstacole sau al
traversării acestora spre locurile de pășunat din extravilanul localităților.
SANCŢIUNI:
ART. 13. Nerespectarea prevederilor art. 12 constituie
contravenție, dacă faptele nu au fost săvârșite în astfel de conditii încât,
potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu
amendă, după cum urmează:
de la: 400 – 800 lei - pentru persoane fizice
500 – 1000 lei - pentru persoane juridice

CAPITOLUL VIII
PROCEDURA DE CONSTATARE A CONTRAVENȚIILOR
1. Sancțiunile contravenționale ce se pot aplica sunt: avertismentul și
amenda, ca sancțiuni principale, precum și sancțiunile complementare.
2. Sancțiunile complementare constau în:
- confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii;
- suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizației de
exercitare a unei activităti, emisă de autoritatea publică locală;
- închiderea unitătii;
- blocarea contului bancar;
- suspendarea activitătii agentului economic;
- retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activităti,
temporare sau definitive;
- desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea initială;
3. Sancțiunile se stabilesc proporțional cu gradul de pericol social al faptei
săvârșite.
4. Pentru una și acceași contravenție se aplică o sancțiune
contravențională principală și una sau mai multe sancțiuni complementare.
5. Procesul verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod
obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi
instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de
identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale
contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi
locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot
servi la aprecierea gravitaţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube
pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează
contravenţia; posibilitatea achitării în termen de 15 zile a jumătate din minimul
amenzii prevăzute de prezenta hotărâre; termenul de exercitare a căii de atac şi
organul la care se depune plângerea;
6. În cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau
cetăţeni români cu domiciliul în străinătate în procesul-verbal vor fi cuprinse
următoarele date de identificare a acestora: numele, prenumele, seria și numărul
paşaportului, ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării
acestuia şi statul emitent;
7. În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde
și numele, prenumele ți domiciliul părinţilor sau ale reprezentanţilor ori
ocrotitorilor legali ai acestuia;
8. În situaţia în care contravenientul este persoană juridică în
procesul-verbal se vor face menţiuni cu privire la denumirea, sediul,
numărul de înmatriculare în registrul comerţului și codul fiscal ale acesteia,
precum și datele de identificare a persoanei care o reprezintă.
9. În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este
obligat să aducă la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu
privire la conţinutul actului de constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct

în procesul-verbal la rubrica "Alte menţiuni", sub sancţiunea nulităţii procesuluiverbal;
10. Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de către agentul
constatator și de contravenient.
11. În cazul în care contravenientul nu se află de față, refuză sau nu
poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste
imprejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. In acest caz
procesul-verbal va cuprinde și datele de identitate al martorului și semnătura
acestuia.
12. Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.
13. În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au
condus la incheierea procesului-verbal in acest mod.
14. Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în
copie, contravenientului .
15. Comunicarea se face de către agentul constatator în termen de cel
mult o luna de la data aplicării acesteia.
16. In situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu amendă, precum
și dacă a fost obligat la despăgubiri, o dată cu procesul-verbal acestuia i se va
comunica și înștiințarea de plată. În înștiințarea de plată se va face menţiunea
cu privire la obligativitatea achitării amenzii si, după caz, a despăgubirii, în
termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la
executarea silită.
17. În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent,
refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum și a înștiințării
de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o luna de la
data încheierii
18. Comunicarea procesului-verbal și a înștiințării de plată se face prin
poştă cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul
contravenientului.
19. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal
semnat de cel puţin un martor.
20. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 15 zile
de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute
în prezenta hotărâre, agentul constatator făcând menţiune despre această
posibilitate în procesul-verbal.
21. Plata amenzii se face la Primăria oraşului Iernut - Biroul Taxe şi
Impozite, iar o copie de pe chitanţă se predă de către contravenient
agentului constatator sau se trimite prin poștă organului din care acesta face
parte.
22. În cazul în care contravenientul a achitat jumătate din minimul
amenzii prevăzute de prezenta hotărâre pentru fapta săvârşită orice urmărire
încetează.
23. În cazul în care contravenientul nu respectă obligația de a înlatura
situația creată prin săvârșirea contravenției, organul constatator poate aplica, în
mod repetat, după fiecare somație la care contravenientul nu se conformează, o
nouă amendă pentru contravenția săvârșită.
24. La agenții economici și instituții sancțiunea se aplică, după caz,
conducătorului acesteia, patronului, persoanei care a avut sarcina de a urmări
îndeplinirea obligațiilor respective.
25. Agentul constatator stabileste amenda în procesul-verbal de constatare
a contravenției; în afara sancțiunilor prevăzute, agentul constatator va stabili în
cuprinsul aceluiași proces-verbal, când va fi cazul, valoarea pagubei produse
prin contravenție, în condițiile legii.

După caz, agenții constatatori vor fotografia sau filma faptele care
constituie contravenție, precizând în mod expres data și ora săvârșirii faptei.
26. Procesul-verbal de constatare a contravenției se va înmâna sau se va
comunica în copie contravenientului de către organul ce a aplicat sancțiunea, în
termen de cel mult o lună de la data aplicării acesteia.
27. Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se poate
face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării acesteia, care se
depune la instanța judecătorească competentă.
Constatarea contravenţiilor săvârşite la prezenta hotărâre se face
de către următoarele persoane denumite generic agenţi constatatori:
a. Primarul și viceprimarul oraşului Iernut;
b. Persoanele împuternicite de către Primarul oraşului Iernut;
c. Serviciul Poliţia Locală a oraşului Iernut;
Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor.

