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H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea instituirii unor contravenţii şi regimul de sancţionare a acestora, de către  

Poliţia Comunitară din cadrul Primăriei Huedin 

 

 

            Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2009. 

 Având în vedere referatul nr. 1239/2009, înaintat de  dl. Farkaş Călin, în calitate de 

inspector Poliţia Comunitară, prin care solicită instituirea unor atribuţii de control 

compartimentului  Poliţie Comunitară în direcţia sanctionării unor contravenţii în domeniul 

stradal, respectiv în domeniul gospodăririi localităţii.  

 Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 1469/2009, înaintat de Primar şi avizat de 

Comisia de administraţie publică la şedinţa din data de 23.02.2009. 

    Ţinând seama de prevederile Legii nr. 12/1990, art.36, alin.2,  şi art. 46 din Legea nr. 

215/2001 a  Administraţiei Publice, republicată.  

  

     H O T A R A S T E 

 

     Art.1.Constituie contraventie următoarele fapte săvârşite de agentii economici sau 

personae fizice autorizate, în domeniul comerţului stradal, astfel: 

- comercializează produse alimentare sau nealimentare în Piaţa Agroalimentară din str. 

 B.N.Antal şi Târgul de animale, evitând să achite contravaloarea taxei forfetare zilnice,  stabilite 

pentru o zi de piaţă sau încheierea  contractului pentru suprafaţa pe care o ocupă. 

    Art.2. Se santionează fapte contravenţionale prevăzute la art.1 cu amenda cuprinsă între 

100 şi 150 lei. 

  Art.3. Constituie contravenţie următoarele fapte săvârşite de persoanele fizice sau 

juridice, în domeniul gosodăririi localităţii, astfel:  

a) Intreţinerea şi curăţenia locuinţelor sau imobilelor pe care le deţin în 

proprietate sau în chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi  împrejmuirilor acestora. 

b) Curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la 

frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de 

consiliile locale. 

c) Repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor. 

d) Menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau 

drumului, pe porţiunea din  dreptul gopodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc. 

e) Îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul 

imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri. 

f) Păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi 

oboare, parcuri, locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri publice. 

g) Depozitarea rezidurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile 

special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale în acel scop. 

 

        Art.4. Se  sancţionează contravenţional faptele săvârşite de personae  juridice prevăzute 

la art.3, astfel: 

a) Cu amendă de la 200 la 1000 lei pentru nerespectarea  obligaţiilor prevăzute la lit.a,b. 

b) Cu amendă de la 100 la 500 lei  pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la lit.c. 

c) Cu amendă de la 50 la 500 lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la lit.d,e,f. 

d) Cu amendă de la 500 la 2000 lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la lit.g. 

 

        Art.5. Se sancţionează contravenţional faptele săvârşite de persoane fizice prevăzute la 

art. 3 astfel: 



         a). Cu amendă de la 100 la 500 lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la lit.a,b. 

         b). Cu amendă de la 50 la 300 lei pentru nerespectarea  obligaţiilor    prevăzute la lit.c. 

         c)  Cu amendă de la 50 la 300 lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la lit. d,e,f. 

         d)  Cu amendă de la 300 la 1000 lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la lit.g. 

 

  Art.6. Constituie contraventie săvârşirea următoarelor fapte: 

a).Distrugerea arborilor, a gardului  viu,a florilor,  spaţiilor verzi amenajate pe raza 

 localităţii. 

      b)Distrugerea spaţiilor special amenajate pentru joacă a copiilor de pe raza 

 localităţii. 

      c)Parcarea autoturismelor sau a autovehiculelor de orice fel pe spaţiile verzi amenajate sau 

 pe spaţiile de circulaţie pietonală. 

      d)Depozitarea materialelor de construcţie sau de orice fel pe domeniul public astfel încât 

 acestea blochează sau îngreunează circulaţia rutieră sau pietonală. 

      e)Amplasarea afişelor de mică publicitate, de orice gen în locuri neautorizate. 

f)Aruncarea sau depozitarea de reziduri lemnoase rezultate în urma tăierii lemnelor  

– rumeguş, attain albia cursurilor de apă de pe raza localităţii cât şi pe malurile cursurilor de apă. 

 

   Art.7. Se aprobă  sancţiunile contravenţionale pentru personae fizice şi juridice,  pentru 

fapte contravenţionale prevăzute la art.6,  astfel: 

a) Cu amendă de la 1000 la 3000 lei pentru săvârsirea  faptelor prevăzute la lir.a,b,f. 

b) Cu amendă de la 100 la 300 lei pentru săvârşirea faptelor prevăzute la lit.c. 

c) Cu amendă de la 50 la 200 lei pentru săvârşirea  faptelor prevăzute la lit.e. 

d) Cu amendă de la 100 la 300 lei pentru săvârşirea faptelor prevăzute la lit.d. 

 

        Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează compartimentul Poliţiei 

Comunitare din cadrul Primăriei Huedin. 

 

 

Nr. 26/27.02.2009     Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenţi:  13 

       Votat pentru:   13 

 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează Secretar, 

Prof.Torok Ferencz            Cozea Dan 

 

 

 

       

   

 

          

         


