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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ
teritorială a comunei Valea Viilor
Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare, propunem adoptarea unei
hotărâri privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a
comunei Valea Viilor.
Având în vedere modificările repetate ale legislaţiei referitoare la stabilirea şi sancţionarea
unor contravenţii precum şi faptul că unele prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea
Viilor nr. 26/2011 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială
a comunei Valea Viilor, nu mai sunt de actualitate, se impune aprobarea unei noi hotărâri care să
sistematizeze, să cuprindă și să protejeze întreaga sferă de valori protejată, de activităţi, bunuri
mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi privat al comunei Valea Viilor, care să creeze
cadrul legal necesar ce are ca efect combaterea activităţii de degradare, distrugere sau depreciere a
calităţii acestora.
Temeiul legal al propunerii noastre îl constituie prevederile art. 30, alin. (7) din Legea nr.
101/2006 privind serviciile publice de salubritate a localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 24 din Ordonanţa Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2, alin. (2), ale art. 4,
alin. (1) și (3) şi ale art. 8, alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 și 5 din Ordinul Ministrului
Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de
viaţă al populaţiei, precum şi ale art. 7, alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 52/2003, privind transparența
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.
Competenţa aprobării proiectului de hotărâre revine Consiliului Local al comunei Valea Viilor
potrivit art. 36, alin. (2), lit. d), ale alin. (6), lit. a), pct. 7, ale alin. (9), precum şi ale art. 45 coroborat
cu art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată ca
fiind legal şi oportun.

Primar ,
Pinte Ilie Avram
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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza
administrativ teritorială a comunei Valea Viilor

În urma activităţilor specifice desfăşurate în teren de către viceprimar, precum şi ca urmare a
modificărilor repetate ale legislaţiei în vigoare şi ale H.C.L. nr.26/2011 privind stabilirea şi
sancţionarea unor contravenţii am constatat că unele prevederi ale acestei Hotărâri de consiliu nu
sunt de actualitate iar unele fapte ce deranjează cetăţenii nu sunt prevăzute în cuprinsul hotărârii
vechi şi ca urmare aceasta ar necesita o nouă modificare. Ne referim aici la modificările apărute prin
republicarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, respectiv la intrarea în vigoare a Ordinului Ministrului
Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de
viaţă al populaţiei.
Totodată, se au în vedere și solicitările cetățenilor formulate în mai multe rânduri
referitoare la unele fapte prevăzute în vechea hotărâre ca și contravenții, dar care prezentând un
pericol social redus nu se justifică a fi sancționate ca atare pe viitor sau altele, deja cuprinse, dar care
necesită a fi modificate în exprimare pentru mai multă claritate și o mai bună înțelegere a descrierii
acestora.
Deoarece o nouă modificare a H.C.L. nr. 26/2011 ar putea produce confuzie, vă rugăm să
analizaţi şi să promovaţi demersurile necesare pentru aprobarea unei noi Hotărâri a Consiliului Local
referitoare la stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ-teritorială a comunei
Valea Viilor care să intre în concordanţă cu actualele prevederi ale legislaţiei în vigoare şi care să
actualizeze cuantumul amenzilor ce urmează a fi aplicate în baza acesteia.
Menţionăm faptul că a fost efectuată procedura stabilită în conformitate cu prevederile art.
7, alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică,
cu modificările şi completările ulterioare.

Secretarul comunei Valea Viilor
Vișa Mirela Viorica
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Proiect de hotărâre NR. ______ / 2017
privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială
al comunei Valea Viilor,

Analizând Expunerea de motive nr. 779/2017 a Primarului comunei Valea Viilor privind
stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a comunei Valea Viilor,
precum şi raportul nr. 787/2017 aprobat de Primarul comunei Valea Viilor;
Având în vedere rapoartele Comisiilor A, B , C, ;
Dat fiind faptul că a fost respectată procedura prevăzută de art. 7, alin. (1), (2) si (4) din
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată;
În temeiul prevederilor art. 30, alin. (7) din Legea nr. 101/2006 privind serviciile publice de
salubritate a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 24 din
Ordonanţa Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 2, alin. (2), ale art. 4, alin. (1) și (3) şi ale art. 8, alin.
(2), lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare, și ale art. 3 și 5 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014
pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
În baza dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. d), ale alin. (6), lit. a), pct. 7, ale alin. (9), precum şi
ale art. 45 coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Pentru întreţinerea şi exploatarea căilor publice, următoarele fapte constituie
contravenţii :
a) executarea de lucrări sau săpături pe domeniul public sau privat al comunei Valea Viilor,
fără aprobările legale, neasigurarea împrejmuirilor de protecţie şi iluminare pe timp de noapte,
nesemnalizarea cu panouri de avertizare a zonelor unde se execută lucrările;
b) neaducerea la starea iniţială a zonelor și terenurilor 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 sau imobilizarea voluntară pe străzi, trotuare, în parcări, parcuri, pe zone
verzi sau terenuri virane a materialelor de orice fel sau a utilajelor, ambalajelor şi altele asemenea,
ocuparea și utilizarea suprafețelor de teren aparținând domeniului public sau privat al comunei
Valea Viilor fără aprobarea Consiliului local şi fără plata taxelor stabilite potrivit legii;
d) deranjarea activităţilor de întreţinere şi reparaţii a străzilor, călcarea marcajelor proaspăt
efectuate în condiţiile în care sunt asigurate semnalizările de avertizare corespunzătoare;
e) accesul, staţionarea, parcarea şi circulaţia vehiculelor de orice fel pe zone verzi, precum şi
spălarea vehiculelor sau a utilajelor pe străzi, în locurile publice ;

Art. 2. - Contravenţiile prevăzute la art. 1 se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei,
pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 1.500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici, cu
sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice.
Art. 3. - În vederea creării unor condiţii de viaţă corespunzătoare pentru cetăţenii comunei Valea
Viilor , a menţinerii şi păstrării curăţeniei, săvârşirea următoarelor fapte constituie contravenţii:
a) depozitarea sau aruncarea gunoiului menajer sau a deşeurilor de orice fel (inclusiv
ambalaje ale produselor alimentare, șervețele, coji de semințe, resturi de fructe sau alte alimente,
etc.) în alte locuri decât în pubele, recipienţi, containere sau locuri special amenajate;
b) murdărirea străzilor sau trotuarelor cu gunoi, moloz, resturi vegetale, noroi sau pământ
de pe roţile autovehiculelor sau prin pierderi de materiale din caroseriile acestora;
c) neasigurarea condiţiilor de igienă prin operaţii de curăţenie, dezinsecţie şi deratizare a
imobilelor şi a spaţiilor pe care le deţin;
d) colectarea neautorizată de deşeuri şi resturi menajere din pubele, containere sau
recipienţi ;
e) neridicarea deșeurilor produse de persoanele fizice sau juridice, de către operatorul local,
conform prevederilor contractuale stabilite în contractul cadru sau de comun acord cu beneficiarii
serviciului;
f) scoaterea gunoaielor, a deșeurilor sau a apelor reziduale din localuri, magazine, puncte de
lucru ale societăților comerciale sau alte imobile pe străzi, trotuare sau zone verzi, precum şi
îndepărtarea gunoiului sau resturilor vegetale măturate și adunate de pe trotuare sau scuaruri în
rigole sau pe carosabil;
g) deversarea sau evacuarea în mod intenționat a apelor uzate sau a dejecțiilor din
instalaţiile sanitare sau de canalizare pe străzi, trotuare, zone verzi sau în apele curgătoare;
h) 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
întreţinere sau reparaţii la autovehicule în aceste locuri dacă prin aceasta se produc scurgeri de
combustibili, ulei sau alte lichide specifice ;
I) neluarea măsurilor de către agenţii economici şi instituţiile publice care îşi desfăşoară
activitatea pe raza teritorial-administrativă a comunei Valea Viilor, de amplasare, la fiecare intrare
dinspre stradă a unui coş de gunoi şi pentru deţinerea de recipienţi compatibili cu sistemul de
colectare a gunoiului;
J) neîndeplinirea obligaţiei de curăţire şi măturare zilnică a trotuarelor, pergolelor şi a
şanţurilor din faţa imobilelor şi din jurul acestora, de curăţire a gheţii şi zăpezii de pe trotuare în
perioada sezonului rece, de către proprietarii, utilizatorii sau administratorii acestor imobile;
k) neasigurarea păstrării curăţeniei şi nerespectarea normelor igienico-sanitare în căminele
culturale /unităţi de cultură;
l) depozitarea sau aruncarea deşeurilor de orice fel pe malul apelor curgătoare, pe marginea
arterelor de circulaţie, pe terenuri virane, sau pe orice alte terenuri aparţinând domeniului public
sau privat al comunei Valea Viilor;
Art. 4. - (1) Contravenţiile prevăzute la art.3, se sancţionează cu amendă de cu amendă de la
200 lei la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 1.500 lei pentru instituţiile publice şi
agenţii 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 menţiunea corespunzătoare în cuprinsul procesului-verbal. 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 funcţie de tarifele practicate de S.C. ECOSAL Mediaș . Deşeurile rezultate ca urmare a
săvârşirii contravenţiei vor fi ridicate, transportate şi depozitate de către S.C. ECOSAL la solicitarea şi
pe cheltuiala autorităţii locale.

Art. 5. - În vederea conservării parcurilor, zonelor verzi şi a zonelor florale de pe raza
teritoriala dministrativă a comunei Valea Viilor , săvârşirea următoarelor fapte constituie
contravenţii:
a) însuşirea arborilor, puieţilor, lăstarilor doborâţi de fenomene naturale, tăiaţi sau scoşi din
rădăcini în urma unor aprobări legale, de alte persoane decât cele autorizate;
b) distrugerea, deteriorarea, murdărirea sau degradarea în orice mod sau prin orice mijloace
a mobilierului aferent zonelor verzi, răsturnarea coşurilor de gunoi sau schimbarea locurilor
acestora, aşezarea cu picioarele pe bănci;
c) schimbarea destinaţiei zonelor verzi fără autorizaţie;
d) circulaţia în parcuri cu autovehicule de orice fel sau cu vehicule cu tracțiune animală;
e) lăsarea liberă a păsărilor şi animalelor în parcuri, pe zonele verzi sau în alte locuri interzise
acestora din comuna Valea Viilor;
f) distrugerea zonelor verzi amenajate cu arbuşti, inclusiv ruperea sau tăierea neautorizată a
arborilor sau arbuştilor;
g) fixarea pe arborii de afişe, anunţuri sau alte inscripţii sau folosirea acestora pentru
montarea de bannere cu orice destinație (promovarea activităților cultural-artistice sau sportive,
propagandă, etc.), fără aprobarea autorităților locale;
h) îngrădirea zonelor verzi şi utilizarea acestora în scop agricol sau pentru depozitarea de
materiale, resturi menajere sau deșeuri de orice fel;
i) degradarea sau deteriorarea, murdărirea, practicarea de inscripţii sau însemne prin
scrijelirea monumentelor de orice fel;
l) distrugerea gardurilor sau a împrejmuirilor ornamentale (ex. filigorii);
Art. 6. - (1) Contravenţiile prevăzute la art.5, se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 400
lei, pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 1.500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici,
cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice.
Art.7. - Săvârşirea următoarelor fapte, privind întreţinerea şi utilizarea clădirilor şi a
spaţiilor cu altă destinaţie, constituie contravenţii:
a) neîntreţinerea în stare corespunzătoare a clădirilor, chioşcurilor, spaţiilor comerciale unde
îşi desfăşoară activitatea cu titlu de folosinţă sau proprietate, prin asigurarea spălării geamurilor şi a
vitrinelor, înlocuirea celor sparte, vopsirea tocăriei şi a tâmplăriei de lemn, aluminiu sau metal,
înlocuirea părţilor de tâmplărie degradate;
b) neluarea măsurilor de curăţire a faţadelor locuinţelor şi altor construcţii, 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 curăţării căilor publice din jurul şantierelor de construcţii,
murdărite cu pământ, moloz sau alte reziduuri de la aceste lucrări sau a acelora pe care se execută
operaţiuni de încărcare sau descărcare de materiale sau produse care produc murdărirea acestora;
e) menţinerea în stare necorespunzătoare a împrejmuirilor imobilelor, a gardurilor, porţilor
şi neluarea măsurilor de conservare a construcţiilor;
f) aplicarea de afişe, reclame sau anunţuri pe pereţii clădirilor, pe stâlpi sau în alte locuri
decât locurile publice de afişaj de pe raza teritorial-administrativă a comunei Valea Viilor, inclusiv pe
stâlpii de susţinere ai reţelei de alimentare cu energie electrică și iluminat stradal sau montarea de
bannere între aceștia, fără acordul scris al proprietarului și fără aprobarea autorităților locale;
g) nedeclararea la timp şi exactă a numărului de persoane care locuiesc împreună în aceiaşi
locuinţă, în vederea stabilirii corecte a cheltuielilor comune şi a altor obligaţii ce se datorează ;
h) neîntreţinerea corespunzătoare a împrejmuirilor şi organizărilor de şantier, precum şi a
zonelor din jurul acestora;

Art. 8. - Contravenţiile prevăzute la art. 7 se sancţionează cu amenda de la 400 lei la 1.000
lei, pentru persoane fizice şi de la 1.600 lei la 2.500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici,
cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice.
Art. 9. - Pentru protejarea mediului înconjurător, următoarele fapte constituie
contravenţii:
a) aruncarea gunoiului menajer produs în gospodăriile individuale în pubelele de gunoi
stradal sau în alte pubele decât cele repartizate, precum şi aruncarea de deşeuri de lemn sau
rezultate din construcţii (moloz, cărămizi, bolţari, etc.) în pubelele destinate pentru gunoi menajer
sau la punctele de colectare a deșeurilor menajere;
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 locuinţelor 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 infecţie şi insalubritate;
d) aprinderea intenționată a miriştilor, tufărişului şi vegetaţiei ierboase uscate, fără
aprobările legale și fără luarea măsurilor specifice de P.S.I.;
e) defrişarea vegetaţiei lemnoase din afara fondului forestier situată pe pantă foarte mare;
g) provocarea de poluare prin evacuarea cu ştiinţă în apă, atmosferă sau pe sol a unor
deşeuri sau substanţe periculoase;
h) spălarea în apele naturale a ambalajelor de pesticide şi de alte substanţe periculoase,
precum şi a utilajelor cu care s-au transportat;
j) nerespectarea interdicţiilor în legătură cu utilizarea pe terenurile agricole de pesticide sau
îngrăşăminte chimice;
m) deversarea în canalele menajere şi pluviale a dejecţiilor provenite de la grajdurile şi
coteţele animalelor;
n) neluarea măsurilor ce se cuvin pentru menţinerea şi întreţinerea curăţeniei în jurul
imobilelor şi pentru întreţinerea vegetaţiei aferente până la limita căilor publice de acces în zona
respectivă, dacă aceste fapte nu constituie contravenţii stabilite prin alte acte normative;
o) aprinderea sau arderea oricăror produse sau materiale în scopul recuperării deşeurilor
metalice conţinute în acestea sau pentru distrugerea lor.
Art. 10. - Contravenţiile prevăzute la art. 9 se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 1.000
lei, pentru persoanele fizice şi de la 1.600 lei la 2.500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii
economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice.
Art. 11. - În vederea menţinerii şi asigurării curăţeniei şi exploatării normale a domeniului
public şi privat al localităţii, săvârşirea următoarelor fapte constituie contravenţii:
a) amplasarea pe domeniul public sau privat al comunei Valea Viilor de adăposturi pentru
animale, altele decât cele aprobate de către autorităţile locale;
b) amplasarea adăposturilor pentru creşterea animalelor în gospodării la distanţe
necorespunzătoare, cât şi neevacuarea deşeurilor zootehnice provenite de la acestea astfel încât să
producă disconfort;
c) circulaţia cu câinii pe comunei Valea Viilor fără lesă, botniţă şi carnet de sănătate;
d) încălcarea de către persoanele fizice care circulă pe domeniul public cu animale, a
obligaţiei de curăţire a reziduurilor fecale sau furajere provenite de la animale ori în urma hrănirii
acestora;
e) neluarea măsurile de interzicere a accesului liber pe domeniul public a animalelor şi
păsărilor adăpostite în gospodăriile persoanelor fizice sau în incintele şi curţile persoanelor juridice,
precum şi amplasarea adăposturilor pentru acestea în locuri neîngrădite şi neîmprejmuite, cu acces
direct pe domeniul public.

Art. 12. - Contravenţiile prevăzute la art. 11 se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 1.000
lei pentru persoanele fizice şi de la 1.600 lei la 2.500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii
economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice.
Art. 13. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre
se face prin proces verbal încheiat de primar sau de împuterniciţii acestuia, de angajatii Postului de
poliţie Valea Viilor .
A rt. 14. - Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi despăgubirii pe bază
de tarif, partea nemulţumită poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare sau de la
data înmânării la Judecătoria Medias.
Art. 15. - Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesuluiverbal sau, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii
prevăzute pentru fapta săvârşită, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în
cuprinsul procesuluiverbal. Plata amenzii se face la casieria Primăriei comunei Valea Viilor sau prin
virament în contul deschis în acest sens la Trezoreria Medias.
Art. 16. - Dacă prin fapta săvârşită s-au cauzat prejudicii şi există tarif de evaluare a
acestora, agentul constatator care stabileşte sancţiunea, stabileşte şi despăgubirea pe bază de tarif,
iar dacă nu există tarif de evaluare a prejudiciului, partea vătămată îşi va putea valorifica pretenţiile
potrivit legii civile.
Art. 17. - Prezenta hotărâre se aplică pe raza comunei Valea Viilor inclusiv satul Motis .
Art. 18. - Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 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. 19. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01.08.2017 și va fi adusă la
cunoştinţa cetăţenilor comunei Valea Viilor prin afişarea în locuri publice, precum şi pe site-ul
propriu.
Art. 20. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local
al nr. 26/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Art. 21. - Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în
termenul stabilit de lege.
Art. 22. - Prezenta hotărâre se comunică:

