ROMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.240/2012*
privind stabilirea şi sancŃionarea unor contravenŃii pe raza administrativ teritorială a
municipiului Hunedoara
Consiliul local al municipiului Hunedoara,
Analizând Nota de fundamentare a Primarului municipiului Hunedoara privind
stabilirea şi sancŃionarea unor contravenŃii pe raza administrativ teritorială a municipiului
Hunedoara, precum şi raportul compartimentului de specialitate nr. 52074/24.10.2012,
aprobat de Primarul Municipiului Hunedoara;
Având în vedere rapoartele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Hunedoara, al
Comisiei pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură şi libertăŃilor cetăŃenilor, al Comisiei pentru servicii publice şi
comerŃ, precum şi al Comisiei activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃie
socială, sportivă şi de agrement;
Dat fiind faptul că a fost respectată procedura prevăzută de art.6, alin(1), (2) si
(4) din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizională în administraŃia publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 30 alin. (3) din Legea nr. 101/2006 privind
serviciile publice de salubritate a localităŃilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale
art. 24 din OrdonanŃa Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităŃilor
urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2, alin. (2) şi ale art. 8,
alin. (2) lit. d) din OrdonanŃa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor,
cu modificările şi completările ulterioare.
În baza dispoziŃiilor art. 36 alin. (2) lit. d), ale alin. (6), lit. a), pct. 7, ale alin.
(9) precum şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 . - Pentru întreŃinerea şi exploatarea căilor publice, următoarele fapte constituie
contravenŃii :
a) executarea de lucrări sau săpături pe domeniul public şi privat al municipiului Hunedoara,
fără aprobările legale şi neasigurarea împrejmuirilor de protecŃie şi iluminare pe timp de
noapte, nesemnalizarea cu panouri de avertizare a zonelor unde se execută lucrările;
b) nerefacerea în starea iniŃială a zonelor unde au avut loc lucrări, neevacuarea resturilor şi
gunoaielor rezultate în urma lucrărilor efectuate, precum şi depozitarea acestora în alte locuri
decât cele stabilite prin aprobarea acordată;
c) depozitarea pe străzi, trotuare, în parcări, parcuri, pe zone verzi, terenuri virane sau pieŃe a
materialelor de orice fel sau utilaje, ambalaje şi altele, fără aprobarea serviciilor publice ale
Consiliului local şi fără plata taxelor stabilite potrivit legii;
*
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d) deranjarea activităŃilor de întreŃinere şi reparaŃii a străzilor, călcarea marcajelor proaspăt
efectuate în condiŃiile în care sunt asigurate semnalizările de avertizare corespunzătoare;
e) accesul, staŃionarea, parcarea şi circulaŃia vehiculelor de orice fel pe zone verzi sau pe
terenuri cu destinaŃia de zone verzi, precum şi spălarea vehiculelor pe străzi, în locurile
publice, pe malul apelor curgătoare, cu excepŃia locurilor special amenajate în acest scop;
Art.2. - ContravenŃiile prevăzute la art. 1, lit. „d” şi „e”, se sancŃionează cu amendă de la 100
lei la 200 lei, pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 1000 lei pentru instituŃiile publice şi
agenŃii economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice,
iar contravenŃiile prevăzute la lit. „a”, „b” şi „c”, se sancŃionează cu amendă de la 200 lei la
400 lei, pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 1500 lei pentru instituŃiile publice şi agenŃii
economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice.
Art.3.- În vederea creării unor condiŃii de viaŃă corespunzătoare pentru cetăŃenii municipiului
Hunedoara, a menŃinerii şi păstrării curăŃeniei, săvârşirea următoarelor fapte constituie
contravenŃii:
a) depozitarea sau aruncarea gunoiului menajer în alte locuri decât în pubele, recipienŃi,
containere sau locuri special amenajate;
b) murdărirea străzilor sau trotuarelor cu gunoi, moloz, resturi vegetale, noroi sau pământ de
pe roŃile autovehiculelor sau prin pierderi de materiale din caroseriile acestora;
c) neasigurarea condiŃiilor de igienă prin operaŃii de curăŃenie, dezinsecŃie şi deratizare a
imobilelor şi a spaŃiilor pe care le deŃin;
d) colectarea neautorizată de deşeuri şi resturi menajere din pubele, containere sau recipienŃi ;
e) neevacuarea gunoiului conform graficului stabilit de către persoanele fizice şi juridice,
conform prevederilor legale;
f) scoaterea gunoaielor şi a apelor reziduale din localuri, magazine , puncte de lucru sau
imobile pe străzi, trotuare sau zone verzi , precum şi îndepărtarea gunoiului măturat de pe
trotuare în rigole sau pe carosabil ori depozitarea acestuia în alte locuri decât cele special
destinate acestui scop ;
g) creşterea şi întreŃinerea animalelor şi păsărilor în zonele A şi B ale municipiului Hunedoara
(cu excepŃia pisicilor, câinilor de companie şi a câinilor de pază);
h) întinderea rufelor la uscat pe partea de sus a balcoanelor clădirilor de pe principalele artere
de circulaŃie ale municipiului Hunedoara;
i) deversarea apei din instalaŃiile sanitare sau de canalizare pe străzi, trotuare sau zone verzi în
cazul intervenŃiei la acestea;
j) deversarea materialelor toxice, inflamabile sau explozive pe străzi, trotuare sau zone verzi,
pe malurile apelor curgătoare sau în alte locuri publice, precum şi efectuarea de lucrări de
întreŃinere sau reparaŃii la autovehicule în aceste locuri dacă prin aceasta se produc scurgeri de
combustibili, ulei sau alte lichide specifice ;
k) neluarea măsurilor de către agenŃii economici şi instituŃiile publice care îşi desfăşoară
activitatea pe raza teritorial-administrativă a municipiului Hunedoara, de amplasare, la fiecare
intrare dinspre stradă a unui coş de gunoi şi pentru deŃinerea de recipienŃi compatibili cu
sistemul de colectare a gunoiului;
l) neîndeplinirea obligaŃiei de curăŃire şi măturare zilnică a trotuarelor, pergolelor şi a
şanŃurilor din faŃa imobilelor şi din jurul acestora, de curăŃire a gheŃii şi zăpezii de pe trotuare
în perioada sezonului rece;
m) neasigurarea păstrării curăŃeniei şi nerespectarea normelor igienico-sanitare în
cinematografe, teatre, săli de sport, stadioane şi alte unităŃi de cultură;
n) neparticiparea de către locatari la acŃiuni de menŃinerea curăŃeniei şi întreŃinerea zonelor
verzi din jurul blocurilor de locuit, acŃiuni convocate de către AsociaŃiile de proprietari care
concură la menŃinerea ordinii şi curăŃeniei oraşului;
o) scuturarea covoarelor, lenjeriei sau a altor obiecte pe ferestre şi balcoane;

p) depozitarea sau aruncarea deşeurilor de orice fel pe malul apelor curgătoare, pe marginea
arterelor de circulaŃie, pe terenuri virane, sau pe orice alte terenuri aparŃinând domeniului
public sau privat al municipiului Hunedoara;
q) hrănirea animalelor fără stăpân pe domeniul public sau privat al municipiului Hunedoara,
în afara adăposturilor special amenajate;
Art.4. (1) ContravenŃiile prevăzute la art.3, lit. „d”, „h” şi „m”, se sancŃionează cu amendă de
la 100 lei la 200 lei, contravenŃiile prevăzute la lit. „a”, „b”, „c”, „e”, „f”, „g”, „i”, „j”, „k”,
„l”, „n”, „o” şi „q”, se sancŃionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei pentru persoanele fizice
şi de la 800 lei la 1.500 lei pentru instituŃiile publice şi agenŃii economici, cu sau fără
personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice, iar contravenŃiile prevăzute la
litera p) se sancŃionează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru persoanele fizice şi de la
2.000 lei la 2.500 lei pentru instituŃiile publice şi agenŃii economici, cu sau fără personalitate
juridică, precum şi pentru alte persoane juridice.
(2) Agentul constatator va stabili cantitatea de deşeuri depozitate în mod
necorespunzător de contravenient, făcând menŃiunea corespunzătoare în cuprinsul procesuluiverbal. Tariful de evaluare a pagubei cauzate de deşeurile de orice fel va fi de 67 lei/ mc plus
TVA, care se va actualiza periodic in funcŃie de tarifele practicate de S.C. Salub S.A. Ploiesti.
Deşeurile rezultate ca urmare a săvârşirii contravenŃiei vor fi ridicate, transportate şi
depozitate de către S.C. Salub S.A. la solicitarea şi pe cheltuiala autorităŃii locale.
Art.5. - În pieŃele agro-alimentare sau în alte locuri de pe raza teritorial-administrativă a
municipiului Hunedoara, sunt considerate contravenŃii următoarele:
a) vânzarea de bunuri cu regim ocazional în alte locuri decât cele stabilite şi aprobate prin
dispoziŃie a Primarului municipiului Hunedoara sau prin Hotărâre de Consiliu;
b) vânzarea oricăror produse pe suprafeŃele destinate circulaŃiei pietonale sau pe căile de acces
în piaŃă sau din piaŃă;
c) staŃionarea mijloacelor de transport în incinta pieŃelor cu alt scop decât în vederea
descărcării sau ridicării produselor, mărfurilor sau ambalajelor;
La intrarea în zona pieŃelor mijloacele de transport vor trebui să fie curate şi în condiŃii
tehnice care să nu permită scurgeri poluante sau scăpări de materiale care să murdărească
zona.
d) depozitarea butoaielor sau a ambalajelor de orice fel pe platoul pieŃei sau aglomerarea
nejustificată a acestora în spaŃiile de vânzare;
e) comercializarea neautorizată şi consumul băuturilor alcoolice în incinta pieŃelor, precum şi
vânzarea de produse alimentare calde şi reci pe platourile destinate comerŃului curent şi
sectorului de comercializare produse agricole;
f) comercializarea în pieŃe sau în alte locuri publice de bunuri de consum alimentare,
nealimentare sau de alimentaŃie publică pentru care deŃinătorii acestuia nu posedă autorizaŃie
comercială valabilă şi certificat de provenienŃă a mărfii;
g) sacrificarea animalelor destinate vânzării în alte locuri decât cele special amenajate şi fără
respectarea strictă a normelor igienico-sanitare;
h) neluarea măsurilor de menŃinere a curăŃeniei în jurul meselor sau spaŃiilor închiriate pentru
desfăşurarea activităŃii comerciale sau depozitarea resturilor vegetale în alte locuri decât cele
stabilite de către administraŃia pieŃelor ;
i) aducerea sau prezentarea la vânzare ambulantă a seminŃelor comestibile, aruncarea de
hârtii, resturi sau alte produse care provoacă murdărie în afara locurilor special amenajate;
j) comercializarea de produse murdare, alterate, degradate, precum şi sortarea acestora în
incinta pieŃelor în afara locurilor special amenajate;
l) încălcarea programului de funcŃionare a pieŃelor, precum şi a regulilor speciale stabilite de
administraŃia pieŃelor în vederea asigurării unui climat civilizat de comerŃ;

m) neefectuarea şi neasigurarea de către administraŃia pieŃelor din municipiul Hunedoara a
ordinii şi curăŃeniei în târgurile, oboarele şi pieŃele agro-alimentare de pe raza teritorialadministrativă a municipiului Hunedoara;
n) distrugerea sau degradarea în orice mod a instalaŃiilor, a dotărilor existente în pieŃe, târguri
şi oboare (cântare, mobilier urban, vitrine, grătare, coşuri de gunoi, împrejmuiri).
Art.6. – Săvârşirea faptelor prevăzute la art. 5 constituie contravenŃii şi se sancŃionează cu
amendă de la 200 lei la 400 lei, pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 1500 lei pentru
instituŃiile publice şi agenŃii economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru
alte persoane juridice.
Art.7. - În vederea conservării parcurilor, zonelor verzi şi zonelor florale de pe raza teritorialadministrativă a municipiului Hunedoara, săvârşirea următoarelor fapte constituie
contravenŃii:
a) însuşirea arborilor, puieŃilor, lăstarilor doborâŃi de fenomene naturale, tăiaŃi sau scoşi din
rădăcini în urma unor aprobări legale, de alte persoane decât cele autorizate;
b) distrugerea sau degradarea în orice mod sau prin orice mijloace a mobilierului urban
aferent zonelor verzi, răsturnarea coşurilor de gunoi sau schimbarea locurilor acestora,
aşezarea cu picioarele pe bănci;
c) schimbarea destinaŃiei zonelor verzi fără autorizaŃie;
d) circulaŃia cu motociclete sau vehicule în parcuri;
e) accesul cu animale în incinta parcurilor din municipiul Hunedoara ;
f) lăsarea liberă a păsărilor şi animalelor în parcuri, pe zonele verzi sau în alte locuri interzise
acestora din municipiul Hunedoara;
g) utilizarea zonelor verzi şi a parcurilor ca locuri de plajă;
h) distrugerea zonelor verzi amenajate cu arbuşti inclusiv ruperea arbuştilor;
i) practicarea jocurilor sportive sau distractive, în afara locurilor special amenajate;
j) fixarea pe arborii de aliniament de afişe, anunŃuri sau alte inscripŃii;
k) îngrădirea zonelor verzi şi utilizarea acestora în scop agricol sau pentru depozitarea de
materiale, resturi menajere, gunoaie;
l) degradarea sau deteriorarea, murdărirea, practicarea de inscripŃii sau însemne prin
scrijelirea monumentelor de orice fel;
m) distrugerea gardurilor şi împrejmuirilor ornamentale;
n) folosirea fântânilor arteziene pentru spălat sau scăldat precum şi aruncarea în bazinul
acestora cu pietriş, nisip, pământ, deşeuri sau alte resturi menajere;
Art.8. - (1) ContravenŃiile prevăzute la art.7, lit. ”g” şi “j”, se sancŃionează cu amendă de la
100 lei la 300 lei, iar contravenŃiile prevăzute la lit. ”a”, “b”, “c”, „d”, “e”, „h”, „i”, „k”, „l”,
„m” şi „n” se sancŃionează cu amendă de la 200 lei la 400 lei, pentru persoanele fizice şi de la
800 lei la 1.500 lei pentru instituŃiile publice şi agenŃii economici, cu sau fără personalitate
juridică, precum şi pentru alte persoane juridice. ContravenŃiile prevăzute la lit.”f” se
sancŃionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.
(2) Agentul constatator care aplică sancŃiune pentru săvârşirea contravenŃiei prevăzută la art.7,
lit.”f” poate dispune, ca măsură complementară, ridicarea animalelor care vor fi duse în
adăpostul desemnat în acest sens. Restituirea acestora către proprietari se va face doar în baza
actelor din care reiese deŃinerea legală a animalelor, precum şi a chitanŃei de achitare a
amenzii. După expirarea termenului de 48 de ore de la luarea la cunoştinŃă de aplicare a
sancŃiunii, proprietarul animalelor neridicate de la adăpost este obligat să achite, pe lângă
amenda contravenŃională, cheltuielile efectuate cu întreŃinerea animalelor în valoare de 35
lei/zi , calculate până în ziua ridicării animalelor de la adăpost .
(3) În situaŃia în care nu poate fi identificat proprietarul animalelor lăsate libere pe domeniul
public sau privat al municipiului Hunedoara, agentul constatator poate dispune măsura
ridicării animalului, iar personalul desemnat din cadrul Grădinii Zoologice va proceda la

transportarea acestora la adăpost, în vederea identificării proprietarului şi luarea măsurilor
legale ce se impun . Cu această ocazie se va încheia şi un proces-verbal de ridicare a
animalelor de pe domeniul public sau privat , proces-verbal ce va fi semnat de către persoana
care a ridicat animalele , agenŃii constatatori care au dispus măsura şi persoana care a primit
animalele la adăpostul desemnat.
(4) Animalele nerevendicate de către proprietari şi neridicate de la adăpost în termen de 30 de
zile de la ridicarea de pe domeniul public sau privat se consideră abandonate şi intră sub
incidenŃa prevederilor legislative privind protecŃia animalelor.
Art.9 - Săvârşirea următoarelor fapte, privind întreŃinerea şi utilizarea clădirilor şi a spaŃiilor
cu altă destinaŃie, constituie contravenŃii:
a) neîntreŃinerea în stare corespunzătoare a clădirilor, tonetelor, boutique-rilor, chioşcurilor,
spaŃiilor comerciale unde îşi desfăşoară activitatea cu titlu de folosinŃă sau proprietate, prin
asigurarea spălării geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, vopsirea tocăriei şi a
tâmplăriei de lemn, aluminiu sau metal, înlocuirea părŃilor de tâmplărie degradate;
b) neluarea măsurilor de curăŃire a faŃadelor locuinŃelor şi altor construcŃii, tencuirea şi
zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de Consiliul Local.
c) nedepozitarea în ordine a materialelor necesare lucrărilor, rezultate din demolări sau
dezafectări;
d) neexecutarea de îndată a curăŃării căilor publice din jurul şantierelor de construcŃii, cariere
sau balastiere murdărite cu pământ, moloz sau alte reziduuri de la aceste lucrări sau a acelora
pe care se execută operaŃiuni de încărcare sau descărcare de materiale sau produse care
produc murdărirea acestora;
e) menŃinerea în stare necorespunzătoare a împrejmuirilor imobilelor, a gardurilor, porŃilor şi
neluarea măsurilor de conservare a construcŃiilor;
f) folosirea de improvizaŃii (hârtii, cârpe, sau tablă) în locul geamurilor, neîntreŃinerea
curăŃeniei în balcoane, neaplicarea pe fiecare imobil, la loc vizibil, a tăbliŃelor tipizate cu
numărul de imobil;
g) aplicarea de afişe, reclame sau anunŃuri pe pereŃii clădirilor, pe stâlpi de susŃinere ai reŃelei
de alimentare cu energie electrică, pe stâlpii semafoarelor sau în alte locuri decât locurile
publice de afişaj de pe raza teritorial-administrativă a municipiului Hunedoara;
h) ocuparea spaŃiilor de folosinŃă comună din blocurile de locuit în interes personal şi
împiedicarea celorlalŃi locatari de a le folosi potrivit destinaŃiei;
i) nedeclararea la timp şi exactă a numărului de persoane care locuiesc împreună în aceiaşi
locuinŃă, în vederea stabilirii corecte a cheltuielilor comune şi a altor obligaŃii ce se datorează
prestatorilor de servicii comune;
j) degradarea voluntară a acoperişurilor, a hidroizolaŃiilor sau teraselor imobilelor prin
montarea antenelor sau amenajărilor de orice tip;
k) neîntreŃinerea corespunzătoare a împrejmuirilor şi organizărilor de şantier, precum şi a
zonelor din jurul acestora;
Art.10. - ContravenŃiile prevăzute la art. 9 lit. “g” şi “h” se sancŃionează cu amenda de la 100
la 300 lei, iar contravenŃiile prevăzute la literele “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “i”, “j” şi “k” se
sancŃionează cu amendă de la 200 la 400 RON, pentru persoane fizice şi de la 800 la 1500
RON pentru instituŃiile publice şi agenŃii economici, cu sau fără personalitate juridică, precum
şi pentru alte persoane juridice .
Art.11. - Pentru respectarea ordinii şi întărirea siguranŃei în exploatarea şi utilizarea
mijloacelor de transport, păstrarea curăŃeniei şi aspectului corespunzător al acestora,
respectarea ritmicităŃii circulaŃiei şi asigurarea unor condiŃii optime de călătorie, următoarele
fapte sunt considerate contravenŃii:

a) punerea în circulaŃie a vehiculelor de orice fel deteriorate, care nu îndeplinesc condiŃiile de
curăŃenie, poluează atmosfera, au scurgeri de ulei, motorină, benzină, alŃi carburanŃi sau
lichide specifice;
b) neasigurarea curăŃeniei şi neigienizarea mijloacelor de transport pe care le deŃin sau
folosesc, pe tot timpul în care acestea se află în circulaŃie.
Conducătorii auto sunt obligaŃi să folosească perioada de timp în care staŃionează pentru
curăŃenie şi dacă este nevoie pentru spălarea mijloacelor de transport în comun, în vederea
asigurării unor condiŃii corespunzătoare de transport pentru călători, în locuri special
amenajate;
c) depăşirea capacităŃii de încărcare şi etanşarea necorespunzătoare a vehiculelor ce
efectuează transport de materiale, împrăştierea acestora în timpul transportului, murdărirea şi
degradarea căilor publice;
d) neexecutarea deîndată a curăŃirii căilor publice de murdăria rezultată din efectuarea
operaŃiunilor de încărcare sau descărcare a mijloacelor de transport;
e) neasigurarea curăŃirii locurilor de încărcare şi descărcare a mărfurilor din gări, autogări,
pieŃe, oboare şi târguri;
i) oprirea fără motive justificate între staŃii a mijloacelor de transport în comun, ori
schimbarea rutei acestora de către persoane neautorizate sau din iniŃiativa proprie a
conducătorului auto;
Art.12- CetăŃenii care folosesc autobuze şi alte mijloace de transport în comun sunt obligaŃi
să respecte următoarele reguli:
a) se interzice călătoria pe scări, cât şi urcarea sau coborârea în timpul mersului prin forŃarea
uşilor;
b)se interzice blocarea uşilor de urcare a mijloacelor de transport prin staŃionarea în imediata
vecinătate a acestora după urcare;
c) se interzice transportul de păsări, animale vii, baloturi, obiecte şi bagaje exagerat de mari,
voluminoase şi a materialelor inflamabile sau explozibile;
d) se interzice fumatul, scuipatul, consumul de seminŃe şi îngheŃată, aruncarea de hârtii şi
resturi de orice fel în mijloacele de transport în comun;
e) se interzice cântatul, cerşitul, provocarea de scandal ori adresarea de cuvinte injurioase la
adresa călătorilor, controlorilor;
f) se interzice călătoria fără bilet, abonament sau legitimaŃie adecvată mijlocului de transport
folosit sau refuzul prezentării actelor de identitate la cererea organelor de resort, pentru
justificare;
g) se interzice întreŃinerea de discuŃii cu conducătorul mijlocului de transport în timpul
mersului;
h) se interzice degradarea, inscripŃionarea, vopsirea cu spray-uri pulverizante ori prin alte
mijloace a vehiculelor de transport în comun, atât în mers cât şi în timpul staŃionărilor ;
i) se interzice consumul de alimente şi băuturi în mijlocele de transport în comun, dacă prin
aceasta se produce mizerie sau disconfort pasagerilor ;
Art.13. – Săvârşirea faptelor prevăzute la art.11 constituie contravenŃii şi se sancŃionează cu
amendă de la 500 lei la 1000 lei, iar încălcarea reglementărilor stabilite la art. 12 constituie
contravenŃii şi se sancŃionează cu amendă de la 200 lei la 400 lei.
Art.14 - Pentru protejarea mediului înconjurător, următoarele fapte constituie contravenŃii:
a) aruncarea sau depozitarea gunoaielor sau deşeurilor de orice fel în alte locuri decât cele
special amenajate, aruncarea gunoiului menajer în pubelele de gunoi stradal sau în alte pubele
decât cele repartizate , precum şi aruncarea de deşeuri de lemn sau rezultate din construcŃii
(moloz , cărămizi , bolŃari , etc.) la pubelele destinate pentru gunoi menajer ;
b) aprinderea deşeurilor de orice fel în recipiente de colectare, în locuri publice sau în orice
alte locuri dacă se produce disconfort sau poluare, precum şi folosirea ca şi combustibil pentru

încălzirea locuinŃelor a deşeurilor (textile, de piele, de materiale plastice, cauciuc, etc.) sau a
resturilor de lemn vopsite, lăcuite sau îmbibate cu lichide industriale specifice;
c) depozitarea neorganizată a materialelor şi crearea unor focare de infecŃie şi insalubritate în
incinta şantierelor;
d) arderea miriştilor, tufărişului şi vegetaŃiei ierboase uscate;
e) defrişarea vegetaŃiei lemnoase din afara fondului forestier situată pe pantă foarte mare;
f) provocarea de poluare accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi,
funcŃionării instalaŃiilor, echipamentelor tehnologice;
g) provocarea de poluare prin evacuarea cu ştiinŃă în apă, atmosferă sau pe sol a unor deşeuri
sau substanŃe periculoase;
h) spălarea în apele naturale a ambalajelor de pesticide şi de alte substanŃe periculoase,
precum şi a utilajelor cu care s-au transportat;
i) nesupravegherea şi neasigurarea depozitelor de deşeuri şi substanŃe periculoase;
j) nerespectarea interdicŃiilor în legătură cu utilizarea pe terenurile agricole de pesticide sau
îngrăşăminte chimice.
k) aruncarea de resturi solide (paie, coceni, crengi, materiale textile etc.) în reŃeaua de
canalizare;
l) aruncarea leşurilor animale în alte locuri decât cele special amenajate;
m) deversarea în canalele menajere şi pluviale a dejecŃiilor provenite de la grajdurile şi
coteŃele animalelor;
n) neluarea măsurilor ce se cuvin pentru menŃinerea şi întreŃinerea curăŃeniei în jurul
imobilelor şi pentru întreŃinerea vegetaŃiei aferente până la limita căilor publice de acces în
zona respectivă , dacă aceste fapte nu constituie contravenŃii stabilite prin alte acte normative;
o) aprinderea sau arderea oricăror produse sau materiale în scopul recuperării deşeurilor
metalice conŃinute în acestea sau pentru distrugerea lor;
Art.15. - ContravenŃiile prevăzute la art. 14 se sancŃionează cu amendă de la 100 lei la 200
lei, pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 1500 lei pentru instituŃiile publice şi agenŃii
economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice.
Art.16.- În vederea asigurării alimentării cu apă potabilă şi exploatării normale a reŃelei de
canalizare, săvârşirea următoarelor fapte constituie contravenŃii:
a) branşarea sau racordarea unor instalaŃii de apă sau canalizare în instalaŃia unui abonat sau la
reŃeaua publică fără acordul administratorului sau proprietarului reŃelei;
b) degradarea instalaŃiilor sanitare sau termice în locuinŃele proprietate de stat şi folosirea
celor proprietate particulară în condiŃiile în care deranjează pe colocatari;
c) spargerea coloanelor şi evacuarea apelor menajere în subsoluri;
d) inundarea apartamentelor, casei scărilor, subsolurilor, etajelor şi a spaŃiilor administrative
prin lăsarea deschisă a robinetelor de la instalaŃiile igienico-sanitare aferente apartamentului;
e) refuzul locatarilor de a permite organelor de control împuternicite legal de a verifica modul
în care se întreŃin instalaŃiile sanitare aferente, folosite în comun: apă, canal, termoficare;
f) neluarea măsurilor de remediere a instalaŃiilor de apă caldă şi termoficare defecte;
g) evacuarea în reŃeaua de canalizare a unor substanŃe şi deşeuri care produc colmatarea
rapidă a canalizării şi împiedică procesul de epurare al apelor uzate ;
h) neprotejarea sau degradarea din culpă a căminelor de vizitare, la reŃelele subterane de apă
canal şi termoficare, distrugerea capacelor de canalizare;
i) deteriorarea aparatelor de măsură, control, manevre, precum şi a căminelor unde sunt
amplasate instalaŃiile publice de distribuŃie şi racordurile termice;
Art.17. - ContravenŃiile prevăzute la art. 16 se sancŃionează cu amendă de la 200 lei la 400
lei, pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 1500 lei pentru instituŃiile publice şi agenŃii
economici , cu sau fără personalitate juridică , precum şi pentru alte persoane juridice.

Art.18. - În vederea menŃinerii şi asigurării curăŃeniei şi exploatării normale a domeniului
public şi privat al localităŃii, săvârşirea următoarelor fapte constituie contravenŃii:
a) amplasarea pe domeniul public sau privat al municipiului Hunedoara de adăposturi pentru
animale, inclusiv pentru câini comunitari, altele decât cele aprobate de către autorităŃile locale
:
b) adăpostirea animalelor, cu excepŃia câinilor autorizaŃi legal şi a pisicilor, în apartamente,
balcoane sau boxele blocurilor şi în condiŃii care contravin normelor igienico-sanitare sau care
stânjenesc folosirea în condiŃii normale a locuinŃelor de către locatarii ce locuiesc în acelaşi
imobil;
c) amplasarea adăposturilor pentru creşterea animalelor în gospodării la distanŃe
necorespunzătoare, cât şi neevacuarea deşeurilor zootehnice provenite de la acestea astfel
încât să producă disconfort ;
d) circulaŃia cu câinii pe raza municipiului Hunedoara fără lesă, botniŃă şi carnet de sănătate;
e) încălcarea de către persoanele fizice care circulă pe domeniul public cu câini sau alte
animale, a obligaŃiei de curăŃire a reziduurilor fecale sau furajere provenite de la animale ori
în urma hrănirii acestora;
f) neluarea măsurile de interzicere a accesului liber pe domeniul public a animalelor şi
păsărilor adăpostite în gospodăriile persoanelor fizice sau în incintele şi curŃile persoanelor
juridice, precum şi amplasarea adăposturilor pentru acestea în locuri neîngrădite şi
neîmprejmuite, cu acces direct pe domeniul public .
Art.19. - ContravenŃiile prevăzute la art. 18 se sancŃionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei
pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 1.500 lei pentru instituŃiile publice şi agenŃii
economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice .
Art.20. - Constatarea contravenŃiilor şi aplicarea sancŃiunilor prevăzute în prezenta hotărâre
se face prin proces verbal încheiat de primar sau de împuterniciŃii acestuia, ofiŃerii şi
subofiŃerii de poliŃie, jandarmi, precum şi de către poliŃiştii locali din cadrul DirecŃiei PoliŃia
Locală Hunedoara .
Art.21. - Împotriva procesului verbal de constatare a contravenŃiei şi despăgubirii pe bază de
tarif, partea nemulŃumită poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare sau de la
data înmânării, la Primăria municipiului Hunedoara sau la Judecătoria locală.
În situaŃia în care plângerea însoŃită de copia de pe procesul-verbal de constatare a
contravenŃiei se depune la organul din care face parte agentul constatator acesta este obligat să
o primească şi să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens.
Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată Judecătoriei Hunedoara.
Art.22 - Contravenientul poate achita în termen de el mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal sau, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul
amenzii prevăzute pentru fapta săvârşită, agentul constatator făcând menŃiune despre aceasta
în procesul-verbal. Plata amenzii se face la casieria Primăriei municipiului Hunedoara .
Art.23. - Dacă prin fapta săvârşită s-au cauzat prejudicii şi există tarif de evaluare a acestora,
agentul constatator care stabileşte sancŃiunea, stabileşte şi despăgubirea pe bază de tarif, iar
dacă nu există tarif de evaluare a prejudiciului, partea vătămată îşi va putea valorifica
pretenŃiile potrivit legii civile.
Art.24. - Prezenta hotărâre se aplică pe raza municipiului Hunedoara inclusiv satele
aparŃinătoare şi localitatea componentă Răcăştie.
Art.25. - DispoziŃiile prezentei hotărâri se completează cu dispoziŃiile OrdonanŃa Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor, aprobată, modificată şi completată prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare neexcluzând în nici un fel
aplicarea celorlalte acte normative în vigoare la această dată.

Art.26. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinŃa cetăŃenilor municipiului Hunedoara prin
afişarea în locuri publice, prin publicarea ei în Curierul Primăriei Municipiului Hunedoara
precum şi pe site-ul propriu.
Art.27. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local
al municipiului Hunedoara nr. 199/2012, şi se abrogă Hotărârea Consiliului Local al
municipiului Hunedoara nr. 66/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
orice alte dispoziŃii contrare.
Art.28. - Prezenta hotărâre se comunică: Prefectului judeŃului Hunedoara, PoliŃiei
municipiului Hunedoara, Judecătoriei Hunedoara, Primarului municipiului Hunedoara,
Secretarului, DirecŃiei economice, DirecŃiei tehnice, Serviciului administraŃie publică locală,
Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, disciplină în construcŃii şi cadastru, Biroului
privatizare control comercial şi corp control al primarului, Serviciului administrarea
domeniului public şi privat, Compartimentul relaŃii cu asociaŃiile de proprietari din cadrul
Primăriei municipiului Hunedoara, SecŃiei de Jandarmi din cadrul municipiului Hunedoara,
DirecŃiai PoliŃia Locală Hunedoara, S.C. Manolache Transcom S.R.L., S.C. Apa Prod S.A.
Deva, S.C. Salub S.A., Ploieşti, sucursala Hunedoara, S.C. Proserv S.A., Serviciul public
administraŃia pieŃelor, târgurilor şi oboarelor.

Hunedoara la 31.10.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,
Fărcaş Bianca Magdalena

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Aurel RaŃă-Bugnariu

