
ROMANIA                                                                                                                                                                         
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

  H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea   stabilirii  unor  fapte de natură contravențională   și  regimul sancționator  al

acestora  privind  păstrarea  curățeniei,  colectarea,  transportarea  și  depozitarea  deșeurilor  menajere  din
Orașul Huedin.
 

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale.
   Urmare a referatului nr. 26015/21.04.2017,  înaintat de Șef Serviciu Poliția Locală Huedin, prin
care se propune stabilirea unor contravenții și a regimului sancționator al acestora în domenii privind buna
gospodarire a Orasului Huedin , pastrarea ordinii si a curateniei, colectarea , depozitarea si transportarea
deseurilor menajere , pastarea si conservarea unui mediu curat   si sanatos in spatiile  urbane de locuit,
asigurarea unui ambient civilizat in spatiile publice ,respectiv  protejarea domeniului  public sau privat al
statului . 

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 3848/24.04.2017 inaintat de primar si avizat de comisia
pentru amenajarea teritoriului , urbanism, mediu, turism la sedinta din data de 24.04.2017.
         Luând în considerare prevederile Ordonantei nr. 2/2001,art. 2, alin. 2, privind regimul juridic al
contraventiilor, aprobata prin Legea  nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, ale Ordonantei de Urgenta
nr.  195/2005 privid protectia mediului,  aprobata prin Legea 265/2006, cu  modificarile si completarile
ulterioare,  ale Ordonantei  nr.  21/2002 privind gospodarirea localitatilor  rurale si urbane,  aprobata prin
Legea  nr.  515/2002,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ale  O.U.G.  243/2000 privind  protectia
atmosferei,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  ale  Hotararii  de  Guvern  nr.  349/2005  privind
depozitarea  deseurilor,  aprobata  prin Legea  nr.  426/2001,  ale Legii  nr.  101/2006 privind serviciul  de
salubrizare a localitatilor, cu modificarile si  completarile ulterioare, art.36, alin.1,2, lit. d,  alin.6 lit.a,
pct.9,pct.13,pct.14, pct.16 şi  art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată
cu Legea 286/2006.

H O T A R A S T E

Art.1. Se aprobă  stabilirea  unor  fapte  de natură  contravențională   și  regimul  sancționator  al

acestora  privind  păstrarea  curățeniei,  colectarea,  transportarea  și  depozitarea  deșeurilor  menajere  din

Orașul Huedin, după cum urmează :

1. Nerespectarea  programului  de  curățenie stradala  sau a  spațiilor verzi,  sub aspect  cantitativ  și

calitativ, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei.

2. Nerespectarea  obligației de  dotare  cu  coșuri de  gunoi  stradale  și  neîntreținerea acestora,  cu

amendă de la 1000 lei la 1500 lei;

3. Neîndeplinirea obligației de  evacuare  periodică și  în  conformitate  cu  necesitățile zonei,  a

deșeurilor de la punctele gospodărești de la 2000 lei la 2500 lei;

4. Nerespectarea orarului de colectare a  deșeurilor menajere, stabilit de primărie, cu  amendă de la

1000 lei la 2000 lei;

5. Neîntreținerea în perfectă stare de curățenie a punctelor gospodărești și a terenurilor aferente, cu

amendă de la 1000 lei la 1500 lei;

6. Neasigurarea unui număr de recipienți gospodăresc, de la 500 lei la 1000 lei;

7. Nerespectarea graficului de evacuare a  deșeurilor din locurile special amenajate  și  a resturilor

vegetale rezultate în urma  lucrărilor de  întreținere a  spațiilor verzi, cu  amendă de la 2000 lei la

2500 lei;

8. Transportul  deșeurilor menajere  în  alte mijloace de transport  decât cele  omologate,  închise  și

etanșe, cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei;



9. Neafișare la punctul de colectare a deșeurilor, a tabliței de informare cu denumirea firmei, graficul

de ridicare a deșeurilor menajere, asociațiile de proprietari arondate și numărul de contact pentru

semnalarea unor probleme, cu amendă de la 500 lei la 2500 lei;

10. Desfășurarea activități de colectare și evacuare a  deșeurilor  menajere de către agenții economici

neabilitați de către Consiliul Local al orașului Huedin, cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei;

11. Depozitarea deșeurilor la alte puncte de colectare decât cele special amenajate, cu amenda de la

1000 lei la 2500 lei;

12. Depozitarea de deșeuri de orice fel și umpluturi de pământ, pe terenurile proprietate privată și pe

domeniul public și privat al statului,  fără acordul de mediu și cel al Serviciului de Urbanism, cu

amendă de le 1000 lei la 2500 lei;

13. Transportul  deșeurilor și materialelor de orice fel cu mijloace de transport neacoperite cu plasa

sau prelata de protecție cu amendă de la 500 lei la 1000 lei

14. Nedeținerea unui contract valabil încheiat, cu un agent specializat abilitat de către Consiliul local

al  orașului  Huedin, pentru serviciul de evacuare a  deșeurilor menajere  și industriale, la fiecare

proprietate și punct de lucru, inclusiv cele închiriate, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei

15. Murdărirea carosabilului de către autovehiculele și vehicule care ies din șantiere, din curți, incinte,

sau drumuri de câmp, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei

16. Neasigurarea curățeniei pe trotruare, rigole și partea carosabilă a străzii sau drumului din dreptul

cladirilor si proprietatiilor pe care detin, folosesc, inclusiv caii de acces si parcari, cu amenda de la

500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice, si de la 1000 lei  la 2500 lei pentru persoane juridice;

Art.  2 . Se aprobă stabilirea unor  fapte de natura contraventionala   si regimul sanctionator  al

acestora privind conservarea unui mediu curat si sanatos in spatiile urbane de locuit de catre asociatiile de

proprietari , pers. fizice si juridice , dupa cum urmeaza :

    1. Neefectuarea lucrarilor  de curatenie si intretinerea a terenurilor,  spatiilor verzi,  cailor  de acces,

parcarilor, zonelor din preajma garajelor, punctelor gospodaresti si de indepartare a zapezii si a ghetii de

pe trotruarele si aleile aflate in imediata apropiere a imobileleor pe care le detin sau in care isi desfasoara

activitatea,  astfel  incat  acestea  sa  fie in permanenta curate,  cu  un aspect coraspunzator  si  ingrijit,  cu

amenda  de la 500 lei la 1000 lei;

   2. Neafisarea de catre reprezentantii  asociatiilor de proprietari la intrare in bloc, intr-un loc vizibil, a

datelor  de   identitate  ale  asociatiei  de  proprietari,  respectiv  numarul  de  telefon  al  reprezentantului

asociatiei, cu amenda de la 200 lei la 500 lei;

   3. Afisarea pe vimobil a placutelor cu adresa imobilului, puse la dispozitie de Serviciul  Urbanism in

mod gratuit, cu amenda de la 200 lei la 500 lei;

   4. Scuturatul obiectelor (covoare, paturi, fete de masa etc.) de pe balcoanele sau ferestrele imobilelor

colective, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;

    5. Expunerea la vedere a rufelor puse la uscat, cu amenda de la 100 lei la 500 lei;

    6.Aruncarea pe geam a resturilor menajere, obiectelor si lichidelor, cu amenda de la 500 lei la1000 lei

   7.Producerea de disconfort prin depozitarea deseurilor de orice fel in apartamentele si partile comune

din blocurile de locuinte, respectiv in cladirile folosite de mai multe persoane (proprietari sau chirias),

precum si in curtile sau gradinile colective, cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei;



    8. Neefectuarea dezinsectiei si deratizarii imobilelor, curtilor si terenurilor aferente, de doua ori pe an

sau de cate ori este nevoie, cu amenda de la  600 lei la 1000 lei;

Art.  3 . Se aproba  stabilirea unor fapte de natura contraventionala  si regimul sanctionator  al

acestora privind asigurarea unui ambient civilizat in spatiile publice , de catre institutiile publice ,agenti

economici , precum si de catre pers. fizice si juridice , dupa cum urmeaza :

    1. Neluarea masurilor de efectuare si intretinere a curateniei de catre proprietar sau administrator in

gari, autogari, precum si in statiile de imbarcare/debarcare a calatorilor, cu amenda de la 1500 lei la 2500

lei;

   2.  Neluarea de catre organizator  a  masurilor  de efectuare si  intretinere a curateniei,  la  locurile  de

desfasurare  a  activitatilor  distractive,  concertelor,  adunarilor  publice  sau  altor  forme  de  manifestari

publice, atat in timpul desfasurarii cat si imediat dupa incheierea acestora, cu amenda de la 1000 lei la

2500 lei;

   3. Neasigurarea conditiilor de igiena si curatenie de catre proprietar sau administrator, in locurile de

alimentatie publica, institutii de cultura, zone de agrament, baze sportive etc., cu amenda de la 1000 lei la

2000 lei;

   4. Neluarea masurilor de asigurare a curateniei trotuarelor prin indepartarea substantelor uleioase de

catre agentii economici care desfasoara activitati de tip fast-food, patiserie, placintarie si alte activitati

similare,  cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei;

   5.Lipsa recipientilor de colectare a deseurilor la punctele de lucru ale agentilor economici, persoane

fizice sau juridice, care desfasoara activitati de comert stradal sau de tip fast -food si/sau similare, precum

si nementinerea curat a recipientilor si a trotuarului din zona punctului de lucru, cu amenda de la 1000 lei

la 2000 lei;

    6. Neluarea masurilor de mentinere in perfecta stare de curatenie a zonei din jurul punctelor de vanzare

si a meselor folosite pentru activitati specifice in piete  agro-alimentare, targuri si oboare, precum si in alte

locatii autorizate temporar pentru desfasurarea activitatii de comercializarea a unor produse, cu amenda de

la 500 lei la 1000 lei;

   7.Nedetinerea  de catre administratorii  pietelor,  targurilor  si  oboarelor  a  contractului  valabil  pentru

evacuarea ritmica a deseurilor specifice acestor activitati de comert (deseuri menajere, ambalaje, lazi etc.),

respectiv neluarea masurilor necesare intretinerii cureteniei in incinta si in apropierea acestora, cu amenda

de la 2000 lei la 2500 lei;

    8. Deversarea de reziduri lichide, ape reziduale, uleiuri sau lubrifianti pe domeniul public si privat al

statului, pe terenuri proprietate privata, in ape curgatoare sau lacuri, precum si pe terenurile din imediata

vecinetate a acestora, cu amenda le la 1000 lei la 2500 lei;

    9.Aruncarea pe domeniul public si privat al statului a resturilor de seminte, a mucurilor de tigara sau a

ambalajelor ect., cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;

    10.Murdarirea fatadelor si a statuilor cu desene si inscriptii tip grafiti, cu amenda de la 1000 lei la 2000

lei;

   11.Neintretinerea  in  perfecta  stare  de curatenie  a  drapelurilor  Romaniei  si  ale  Uniunii  Europene,

aprobate pe imobile, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;



   12.Neintretinerea  in  perfecta  stare  de curatenie  si  siguranta  a  panourilor  publicitare  amplasate  pe

domeniul public sau privat al statului, de catre firmele de publicitate si utilizatori, cu amenda de la 1000

lei la 2000 lei;

   13.  Ocuparea prin depozitari  de materiale,  ambalaje,  marfuri  sau obiecte fara  plata  taxei legale a

suprafetei  trotuarelor,  rigolelor,  partii  carosabile  a  drumurilor,  a  zonelor  verzi  sau  a  altor  terenuri

apartinand domeniului public sau privat al statului, cu amenda de la 1000 lei la 2500 lei;

Art.4.  Se aproba   stabilirea unor  fapte de natura contraventionala   si  regimul sanctionator  al

acestora privind protejarea domeniului public sau privat al statului si al menajarii acestuia , dupa cum

urmeaza :

    1. Exploatarea in alte scopuri (parcari, gradini de zarzavat sau alte amenajari) a spatiilor verzi,  cu

amenda de la 1000 lei la 2000 lei;

     2. Arderea deseurilor (cauciucuri si cabluri, resturi lemnoase, vegetatie uscata etc.) pe domeniul public

si privat al statului sau pe terenuri proprietate privata, cu amenda de la 600 lei la 1000 lei;

     3. Degradarea sau deteriorarea gazonului, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;

     4. Degradarea sau deteriorarea gardului viu, cu amenda de la 500lei la 1000 lei;

     5. Taierea sau deteriorarea arborilor, arbusilor ornamentali, cu amenda de la 500 la 1000 lei;

     6. Degradarea sau deteriorarea spatiilor amenajate cu flori, cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei;

     7. Degradarea sau deteriorarea jardinierelor cu flori, cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei;

     8. Degradarea sau deteriorarea mormintelor sau coroanelor de pe morminte, cu amenda de la 500 lei la

1000 lei;

     9. Degradarea sau deteriorarea statuilor, cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei;

  10.Degradarea sau deterioarea trotuarelor, aleilor, cailor de acces apartinand domeniului public sau privat

al statului prin activitati de orice fel, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;

   11. Degradarea sau deteriorarea orcaror dotari ale domeniului public si privat al statului (aparate de

joaca pentru copii, stalpisori, fantani, etc.), cu amenda de la 500 la 2500 lei;

     12. Curatarea sau spalarea autovehiculelor pe spatii apartinand domeniului public sau privat al statului

(trotuare,  alei,  platforme situate in  fata  garajelor,  parcari,  carosabil,  curti  interioare ale imobilelor  de

locuit, zone de agrament, cursuri de apa, lacuri, etc.), cu amenda de la 500 la 1000 lei; 

     13. Degradarea sau deteriorarea zonelor verzi prin circulatia sau stationarea animalelor, cu amenda de

la 500 la 1000 lei;

      14. Deversarea apelor din spalatorii auto sau rezultate din alte activitati industriale pe domeniul public

sau privat al statului, cu amenda de la 1000 lei la 2500 lei;

     15. Neluarea masurilor de conservare si reparare a imobilelor si imprejmuirilor deteriorate, cu amenda

de la 500 lei la 2500 lei;

     16. Neluarea de catre proprietari a masurilor de racordare a imobilelor la reteaua de canalizare stradala

existenta sau la reteaua nou intrudusa pe strazile in curs de modernizare, cu amenda de la 1000 lei la 2000

lei;



    17. Nedetinerea unei micro-statii de epurare sau a unei fose septice (etansa, vidanjabila, care sa nu

permita deversarea apelor uzate pe sol sau subsol) la imobilele si gospodariile situate pe strazile care nu au

retea de canalizare stradala, cu amenda de la 1500 lei la 2500 lei;  

   18.  Neefectuarea  operatiunilor  de  vidanjare  a  foselor  septice sau  a  microstatiei  de  epurare,  prin

intermediul  unor  firme  specializate,  ori  de  cate  ori  este  nevoie,  de  catre  proprietarii  sau  utilizatorii

imobilelor, cu amenda de la 1500 lei la 2500 lei;

   19.  Neintretinerea  de catre persoanele fizice si  juridice in perfecta  stare de curatenie a  fatadelor,

geamurilor,  vitrinelor  si  reclamelor  publicitare  apartinand imobilelor  in  care  locuiesc  sau  in  care  isi

desfasoara activitarea, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei

     20.  Neasigurarea igienei si curateniei imobilelor detinute sub orice forma, prin activitati permanente

de salubrizare, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;

    21. Neluarea de catre detinatorii de animale de companie a masurilor  de indepartare a rezidurilor

provenite de la acestea, pe domeniul public si privat al statului, cu amenda de la 400 lei la 1000 lei;

    22. Neluarea masurilor de imprejmuire si de mentinere in perfecta stare de curatenie a terenurilor pe

care le detine sau le utilizeaza sub orice forma, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;

     23 . Neintretinerea in stare buna de functionare a instalatiilor interioare si exterioare aferente imobilelor

detinute (apa potabila, canalizare, energie electrica, etc.) si a bransamentelor, cu amenda de la 500 lei la

2000 lei;

   24  .  Nedetinerea  sau  intretinerea  necorespunzatoare a  sistemelor  de colectare  si  dirijare  a  apelor

pluviale, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;

     25. Neluarea masurilor de intretinere a garajelor (reparat,vopsit, etc.) amplasate pe domeniul public sau

privat al statului, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;

  26.  Neintretinerea  autovehiculelor  parcate  pe  domeniul  public  sau  privat  al  statului,  in  stare

coraspunzatoare de curatenie, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei;

Art.  5  .  Impiedicarea  ori  sustragerea  de la  efectuarea  controlului,  prin  interzicerea  accesului

organelor  de  control  abilitate  sau  prin  neprezentarea  documentelor  si  a  actelor  solicitate,  constituie

contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 2500 lei.

Art.6. Pentru degradarile aduse domeniului public sau privat al  orasului Huedin, pe langa 

sanctiunea contraventionala, se vor achita si despagubiri conform, raportului de evaluare.

Art.7. Contraventiile stabilite  la art. 1,2,3,4,5 le sunt aplicatbile prevederile Ordonantei 2/2001

privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata prin Legea 180/2002 cu modificarile ulterioare.

   Art. 8. Cu data aprobării prezentului proiect de hotărâre, orce alte dispozitii adoptate anterior de

genul celor stabilite în prezentul proiect de hotărâre, se abrogă.
Art.9  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Politia Locala din cadrul Primariei 

orasului Huedin.

Nr. 58/28.04.2017  Consilieri total: 15

Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Biro Lajos                        Cozea Dan
LS………………………


