




ROMÂNIA       Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local  
JUDEŢUL BRĂILA      nr. 110 din 27 august 2009 
ORAŞUL   FĂUREI 
CONSILIUL LOCAL 

OOBBLL II GGAAŢŢII II LL EE  ŞŞII   RREESSPPOONNSSAABBII LL II TTĂĂŢŢII LL EE    
ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor în 

domeniul bunei gospodăriri a oraşului, contravenţiile şi sancţiunile aplicate pentru nerespectarea 
acestora 

 
Cap. 1. Dispoziţii generale 

 

Art. 1. Prezenta hotărâre stabileşte obligaţiile şi răspunderile ce revin instituţiilor publice, 
agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a oraşului, pentru asigurarea unui climat de 
ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora, menţinerea ordinii şi lini ştii publice, protecţia sănătăţii 
publice şi a mediului înconjurător, desfăşurarea unui comerţ stradal civilizat, administrarea şi 
întreţinerea domeniului public. 

Art. 2. Asigurarea şi păstrarea curăţeniei, ordinii şi lini ştii publice, protecţia sănătăţii publice şi 
a mediului înconjurător, desfăşurarea unui comerţ stradal civilizat, administrarea şi întreţinerea 
domeniului public constituie obligaţii fundamentale ale instituţiilor publice, agenţilor economici şi ale 
altor persoane juridice, precum şi ale cetăţenilor. 

 
Cap. 2. Obligaţii şi responsabilităţi ce revin cetăţenilor, societăţilor de orice fel, 

institu ţiilor, altor persoane juridice şi fizice pentru întreţinerea curăţeniei pe domeniul public şi 
privat 
 

Art. 3. Se stabilesc ca principale zone de depozitare a pământului şi molozului gropile de adaos 
din perimetrul şi vecinătatea Depozitului de deşeuri menajere, Primăria oraşului Făurei putând indica 
şi alte zone, în funcţie de cantitatea şi calitatea pământului sau molozului. 

Art. 4. Se stabileşte ca zonă de depozitare a deşeurilor menajere şi nemenajere cu excepţia 
celor prevăzute la art. 3, Depozitul de reziduuri menajere amplasat în partea de nord-est a oraşului, 
lângă Fabrica de cărămidă. 

Art. 5. Precolectarea deşeurilor menajere în vederea colectării şi transportului acestora la 
depozitul de deşeuri se face în europubele pentru gospodăriile individuale şi în containere metalice 
pentru gospodăriile colective. 

Art. 6. Sunt interzise cu desăvârşire: 
� scoaterea gunoiului menajer şi nemenajer în stradă şi pe peluze, precum şi depozitarea lui 

în oricare alte locuri decât cele stabilite la art. nr. 3 şi 4, de către cetăţenii care locuiesc la 
curţi, sau care deţin anexe gospodăreşti în zona blocurilor; 

� depozitarea îndelungată sau cu caracter permanent, în stradă, pe trotuar sau pe peluze, a 
resturilor vegetale de orice fel, a nutreţurilor pentru animale, precum şi a oricăror materiale 
de construcţii (pietriş, nisip, cărămidă, pământ, lemne etc.) cu excepţia celor care se 
descarcă în stradă şi se transportă imediat în curte. 

Colectarea deşeurilor menajere de la imobilele cetăţenilor şi agenţilor economici precum şi cel 
provenit din curăţarea trotuarelor şi peluzelor învecinate gospodăriilor sau punctelor de lucru ale 
agenţilor economici se face în recipiente acoperite, închise etanş, dimensionate în funcţie de cantitatea 
produsa şi întreţinute în buna stare de folosinţa. Recipienţii se păstrează în incinta curţilor sau 
imobilelor şi sunt aduşi lângă poarta, respectiv la ieşirea din imobil cu cel mult 8 ore înaintea 
termenului cuprins în programul de colectare a gunoiului prin grija deţinătorului de imobil. 

Încălcarea prevederilor prevăzute la acest articol constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 50 la 150 lei. 

Pentru cetăţenii care solicită încărcarea gunoiului de grajd şi a resturilor vegetale de către 
operatorul serviciului de salubritate, aceasta va percepe o taxă conform Hotărârii Consiliului Local, 
care se va actualiza prin acte normative locale. 



Art. 7. Molozul de pământ provenit de la lucrările de orice fel se transportă prin grija 
persoanelor fizice sau juridice care au executat lucrările sau a beneficiarului lucrării. Transportul se 
face cu mijloace proprii etanşe, sau cu mijloace de transport ale societăţilor specializate în astfel de 
prestări contra cost, în termen de 24 ore de la terminarea lucrărilor, numai în locurile şi condiţiile 
stabilite la art. 3. 

Încălcarea prevederilor acestui articol constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 
la 300 la 1000 lei. 

Art. 8.  Este interzisă aruncarea gunoaielor de orice natură, a hârtiilor rezultate în urma 
consumării de produse alimentare şi nealimentare, a apelor reziduale pe străzi, trotuare, spaţii verzi au 
în oricare alte locuri care nu au această destinaţie. 

Agenţii economici care desfăşoară activităţi în Piaţa Agroalimentară sau Bazar în zilele 
stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local au obligaţia ca după terminarea programului de vânzare să 
lase în stare de curăţenie suprafeţele pe care şi-au expus şi vândut marfa. 

Încălcarea prevederilor acestui articol constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 
la 50 lei la 150 lei. 

Art. 9. Este interzisă aruncarea în altă parte decât în locurile anume destinate (containere, 
coşuri etc.), a ambalajelor, a cojilor de seminţe şi fructe sau a altor resturi ori comiterea altor fapte care 
au ca rezultat murdărirea străzilor, parcurilor, pieţelor a altor locuri sau clădiri publice ori pot cauza 
înfundarea instalaţiilor de canalizare. 

Se interzice fumatul în încăperile instituţiilor publice, cu excepţia spaţiilor special amenajate în 
acest scop. 

Nerespectarea celor prevăzute la acest articol constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
avertisment sau cu amendă de la 50 lei la 150 lei. 

Art. 10. Cetăţenii oraşului, societăţile comerciale, instituţiile sau alte persoane juridice şi fizice  
care deţin construcţii au următoarele obligaţii şi îndatoriri: 

a) să efectueze curăţenie în jurul construcţiei după executarea lucrărilor de renovare, reparaţii 
la faţade sau hidroizolaţii, amenajări interioare, în termen de 24 ore de la terminarea 
acestora; 

b) să cureţe în dreptul construcţiilor sau proprietăţilor trotuarele, peluzele şi străzile până la 
axul acestora şi să transporte reziduul rezultat în locurile destinate, zilnic sau ori de câte ori 
este nevoie; 

c) să cosească iarba şi buruienele din jurul construcţiilor sau proprietăţilor, să o strângă şi să o 
transporte la locurile stabilite; 

d) pe timpul iernii să cureţe zăpada şi gheaţa de pe trotuarele şi căile de acces din dreptul 
acestora; 

e) să nu scuture covoarele la balcoane sau în alte locuri decât cele special amenajate în acest 
scop şi să nu arunce resturile menajere din clădiri în exterior; 

f) să nu ocupe cu diverse materiale aleile pietonale, străzile, pasajele dintre blocuri, trotuarele, 
peluzele, spatiile verzi, locurile de joacă sau parcările; 

g) să nu spele balcoanele sau să evacueze apa în orele de circulaţie intensă 08:00 - 18:00; 
h) să nu arunce în cămine, guri de canalizare sau subsoluri cadavre de animale, sticle, cutii, 

deşeuri sau reziduuri de orice fel; 
i) să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii şi sa nu deverseze 

ape uzate sau dejecţii de la animalele domestice în canalele pluviale; 
j) persoanele  autorizate  care  desfăşoară  activităţi  de  comerţ  stradal,  chioşcuri, tonete, 

terase, etc. au obligaţia să menţină în permanenţă curăţenia în zona lor de activitate. În 
acest sens, vor procura recipiente pentru deşeuri, respectiv vor asigura transportul 
deşeurilor colectate; 

k) deşeurile menajere de  la blocurile de  locuinţe  se depozitează pe platforme special 
amenajate,  în  containere  sau  pubele  cu  respectarea  după  caz  a  sortimentaţiei  
colectate selectiv de unde se ridică de către operatorul de salubritate conform orarului 
stabilit;  

l) persoanele fizice şi juridice care depun deşeuri reutilizabile de hârtie sau carton , sau de 
alte tipuri, mai puţin PET-uri şi sticle, în containerele amplasate pe domeniu public, sunt 



obligate să le aducă prin desfacere, presare sau orice altă modalitate,  la forma care ocupă 
cel mai puţin spaţiu volumetric posibil şi să le introducă în recipient în această stare; 

m) angajaţii  operatorului  de  salubritate  au  obligaţia  de  a  asigura menţinerea curăţeniei în 
preajma containerelor de deşeuri prin curăţarea zilnică a acestor perimetre; 

n) containerele de deşeuri menajere de la blocurile de locuit vor fi menţinute în bună stare, 
spălate  şi dezinfectate  periodic  şi vor  fi  înlocuite  imediat  la primele  semne de pierdere 
a etanşeităţii prin grija operatorului de salubritate; 

o) depozitarea în containerele aferente blocurilor de locuinţe a gunoaielor menajere de către  
cetăţenii  care  locuiesc  în  locuinţe  individuale(case)  precum  şi  de  către  agenţii 
economici  din zonă este interzisă; 

p) este  interzisă  introducerea  în  containerele  amplasate  pentru  deşeurile menajere sau 
fracţiunile acestora colectate selectiv, a următoarelor tipuri de deşeuri:  

  1) deşeuri rezultate din construcţii sau demolări;  
    2) pământ rezultat din excavări;  
   3) deşeuri  periculoase  de  natura  bateriilor  alcaline,  acumulatorilor,  resturilor  de  
  lacuri  şi vopsele, uleiuri minerale;  
    4) deşeuri vegetale din grădini şi zone verzi;  
    5) jar aprins din soba de gătit sau încălzit;  
  6) gunoi de grajd, excremente de animale;  
  7) cadavre de animale. 

q) gunoiul de grajd şi excrementele de animale vor fi utilizate în mod obligatoriu  în scop 
agricol iar transportul şi depozitarea lor pe domeniul public este interzisă.  

r) deşeurile predominant vegetale din grădini, livezi sau de pe terenuri arabile  trebuie  
reciclate prin  compostare, de preferat  la  locul de producere  cu excepţia deşeurilor 
produse în zonele verzi publice. Amestecarea cu alte tipuri de deşeuri constituie 
contravenţie.  

s) constituie contravenţie arderea fără autorizaţie, în spaţii deschise a deşeurilor de orice fel, 
cu excepţia părţilor de plante bolnave sau atacate de dăunători (ramuri,  lăstari, frunze şi 
fructe) care provin din grădini, livezi şi parcuri; 

t) persoanele  fizice  şi  juridice  au  obligaţia  de  a  contracta  transportarea  şi depozitarea 
deşeurilor menajere cu operatorul de salubritate desemnat de autoritatea administraţiei 
publice  locale sau de a  transporta deşeurile menajere produse  în gospodărie care respectă 
normele legale pentru transportul de deşeuri la un depozit de deşeuri autorizat. Persoanele 
fizice şi juridice cu domiciliul/sediul în oraşul Faurei care nu au  contracte  valabil  
încheiate  cu  operatorul  de  serviciului  de  salubritate  sau  nu  fac  dovada depozitării  
reziduurilor  menajere  solide  la  un  depozit  de  deşeuri  autorizat  vor  fi  amendate 
contravenţional în condiţiile prezentei norme. Se  interzice  persoanelor  fizice  sau  juridice  
abandonarea,  înlăturarea  sau  eliminarea necontrolată a deşeurilor, precum şi orice alte 
operaţiuni neautorizate, efectuate cu acestea; 

u) posesorii  de  animale  de  companie  care  domiciliază  în  blocuri  de  locuinţe  au 
obligaţia de a colecta în pungi etanşe excrementele animalelor deţinute atât în apartamente 
cât şi cu ocazia plimbării acestor animale pe domeniul public. 

Nerespectarea obligaţiilor şi îndatoririlor prevăzute la acest articol constituie contravenţii şi se 
sancţionează cu amenda de la 150 lei la 300 lei pentru persoanele fizice şi cu amenda de la 500 lei la 
1000 lei pentru persoanele juridice. 

Art. 11. Atât persoanele fizice cat şi cele juridice vor asigura separarea reziduurilor de hârtie, 
sticlă şi plastic în europubelele amplasate pe teritoriul oraşului Făurei. 

Nerespectarea prevederilor acestui articol constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 
de la 50 lei la 150 lei. 

Art. 12. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor stabilite potrivit capitolului 2 se 
fac de către primar, viceprimar, agenţii de poliţie comunitară sau lucrătorii de poliţie, cu respectarea 
procedurilor prevăzute de art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr.  2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 



Dacă se apreciază că fapta săvârşită îndeplineşte condiţiile constitutive ale unei infracţiuni, 
agentul constatator va sesiza organele de urmărire penală competente. 

Art. 13. În cazul agenţilor economici, în funcţie de gravitatea faptei, se pot aplica şi sancţiunile 
complementare prevăzute la art. 5 alin. 3 lit. „b”, „e” şi „g” din Ordonanţa Guvernului nr.  2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Cap. 3. Obligaţii şi responsabilităţi ce revin cetăţenilor, societăţilor de orice fel, 

institu ţiilor, altor persoane juridice şi fizice în legătur ă cu construcţiile şi utilit ăţile aferente, 
precum şi pentru utilizarea şi întreţinerea acestora 
 

Art. 14. Cetăţenilor, societăţilor de orice fel, instituţiilor, altor persoane juridice şi fizice le 
revin următoarele obligaţii: 

a) să întreţină şi sa efectueze reparaţiile necesare în sediile, clădirile sau locuinţele pe care 
le deţin în proprietate sau administrare (chirie), a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi 
împrejmuirilor acestora precum şi terenurilor deţinute cu orice titlu în intravilanul sau 
extravilanul localităţii astfel încât acestea sa nu ajungă într-o stare  avansata de 
degradare care sa prejudicieze vecinii sau aspectul zonei în care sunt amplasate; 

b) să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor, sediilor şi a altor construcţii amplasate la 
frontul străzii; să le tencuiască şi să le zugrăvească periodic; 

c) să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de 
curăţare, dezinsecţie şi deratizare; 

d) să asigure curăţenia în locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe 
celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces; 

e) să asigure repararea, spălarea geamurilor, a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, 
întreţinerea firmelor; 

f) să respecte măsurile stabilite de Consiliul Local şi Judeţean pentru asigurarea igienei 
publice şi curăţeniei în localităţi; 

g) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe 
drumurile publice; 

h) să nu păteze şi să nu zgârie pereţii clădirilor sau casei scărilor şi să nu adăpostească în 
aceste încăperi motociclete sau biciclete; 

i) să finalizeze construcţiile începute pe baza autorizaţiilor eliberate în condiţiile şi 
termenele stabilite de acestea; 

j) să asigure repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente magazinelor deţinute; 
k) să nu degradeze sau să mute punctele gospodăreşti sau alte amenajări de folosinţă 

comună fără aprobarea prealabilă a serviciilor de specialitate din subordinea Primăriei 
şi Consiliului Local; 

l) să nu folosească suprafeţele de locuit sau dependinţele apartamentelor, precum şi a 
părţilor comune ale imobilelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate; 

m) sa nu construiască şi sa nu menţină coteţe, cocine sau magazii pe terenuri aparţinătoare 
domeniului public; 

n) sa nu construiască şi sa nu menţină closete la distante mai mici de 10 m de la uşile şi 
ferestrele clădirilor locuite învecinate sau de la strada; 

o) adăposturile pentru creşterea animalelor în curţi(de cel mult 5 capete de porcine şi 5 
capete de bovine) se amplasează la cel puţin 10 m de cea mai apropiata locuinţa 
învecinata şi se exploatează astfel incot sa nu producă poluarea mediului sau disconfort 
vecinilor. 

p) sa nu efectueze  activităţi productive şi sa nu depoziteze  recipiente pentru deşeuri  în 
locurile de folosinţă  comună,  în  balcoane  şi  în  condiţii  care  pot  produce  
disconfort  sau  care periclitează sănătatea locatarilor;  

q) sa nu ţină  animale  în  apartamentele blocurilor  în  condiţii  care produc disconfort sau 
periclitează sănătatea vecinilor sau a altor persoane. 



Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin acest articol constituie contravenţii 
şi se sancţionează după cum urmează: 

� pentru persoane fizice: 
1. cu amendă de la 50 lei la 150 lei contravenţiile prevăzute la literele a), d), e), g), h) şi l) 
2. cu amendă de la 150 la 300 lei contravenţiile prevăzute la literele b), c), f), j) şi k); 
3. cu amendă de la 500 la 1000 lei contravenţiile prevăzute la litera i), m), n), o) ,p) şi r). 

� pentru persoane juridice: 
1. cu amendă de la 100 lei la 500 lei contravenţiile prevăzute la literele a), d), e), g), h), j) 
şi l) 

2. cu amendă de la 500 lei la 1000 lei contravenţiile prevăzute la literele b), c), f) şi k); 
3. cu amendă de la 1000 la 2500 lei contravenţiile prevăzute la litera i), n) şi p). 

 
Art. 15. Se interzice: 
a) manevrarea ramelor şi armăturilor din subsolurile tehnice şi căminele de vizitare ale 

reţelelor edilitare de către alte persoane în afara celor autorizate; 
b) folosirea necorespunzătoare a instalaţiilor de apă şi canal; 
c) împiedicarea sau zădărnicirea controlului, supravegherii sau revizuirii instalaţiilor 

interioare din imobile, a aparatelor de măsură sau a reţelelor publice de către organe de 
verificare competente; 

d) executarea, extinderea sau modificarea instalaţiilor de orice fel fără cordul furnizorilor de 
servicii şi fără autorizările prealabile; 

e) folosirea apei potabile în alte scopuri decât cele prevăzute în contract sau consumul în mod 
abuziv din reţeaua publică în timpul restricţiilor stabilite ca atare de către organele în drept. 

f) Darea în folosire a instalaţiilor de orice fel înainte de recepţionare şi înregistrarea acestora 
la furnizorii de servicii; 

g) Neîntreţinerea în stare de funcţionare normală a căminelor de vizitare şi a încăperilor unde 
sunt montate aparate de măsură, vane, piese de legătură şi siguranţă. 

Nerespectarea prevederilor art. 15 constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: 
� cu amendă de la 50 lei la 150 lei contravenţiile prevăzute la literele b) şi e); 
� cu amendă de la 150 la 300 lei contravenţiile prevăzute la literele c) şi g); 
� cu amendă de la 300 la 1000 lei contravenţiile prevăzute la literele a), d) şi f); 
Art. 16. Societăţile de orice fel, instituţiile şi persoanele fizice care execută lucrări de 

construcţii, reparaţii, demolări, instalaţii edilitare etc., au următoarele obligaţii: 
a) să împrejmuiască şantierul sau zona de lucru unde se execută lucrarea şi să ia măsuri pentru 

evitarea accidentelor; 
b) să depoziteze în ordine materialele aprovizionate şi pe cele rezultate din demolări în 

interiorul şantierului sau în locuri special amenajate; 
c) să evite producerea şi răspândirea prafului prin stropirea perimetrului de lucru. 
Nerespectarea celor prevăzute la art. 16 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 

la 150 lei la 300 lei. 

Art. 17. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor stabilite potrivit capitolului 3 se 
face de către primar, viceprimar, agenţii de poliţie comunitară sau lucrătorii de poliţie, cu respectarea 
procedurilor prevăzute de art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr.  2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare 

Dacă se apreciază că fapta săvârşită îndeplineşte condiţiile constitutive ale unei infracţiuni, 
agentul constatator va sesiza organele de urmărire penală competente. 

Art. 18. În cazul agenţilor economici, în funcţie de gravitatea faptei, se pot aplica şi sancţiunile 
complementare prevăzute la art. 5 alin. 3 lit. „b”, „e” şi „g” din Ordonanţa Guvernului nr.  2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Cap. 4. Norme, îndatoriri şi obligaţii în legătur ă cu drumurile publice, locurile publice, 

circulaţia pe drumurile publice din oraşul Făurei stabilite conform planului de organizare a 



circulaţiei şi semnalizării rutiere în ora şul Făurei şi contravenţiile stabilite pentru încălcarea 
acestora 

 
Art. 19. Constituie contravenţie săvârşirea următoarelor fapte: 
� degradarea trotuarelor, aleilor, căilor de acces ori a străzilor; 
� modificarea rigolelor, trotuarelor, sau străzilor fără autorizarea Primăriei oraşului Făurei. 
Contravenţiile stabilite la art. 19 se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1000 lei. 
Art. 20. Furnizorii de servicii de utilizate publică, precum şi alte persoane juridice care au în 

proprietate sau întreţin şi exploatează reţele de instalaţii subterane vor fixa şi vor menţine la cota 
asfaltului, pavajului sau carosabilului piesele vizibile (trapă, capace, răsuflători şi alte dispozitive 
asemănătoare, vor menţine în stare bună îmbrăcămintea rutieră pe traseul acestora şi vor proceda la 
refacerea imediată a acesteia după operaţiile de intervenţie sau reparaţii. 

Nerespectarea prevederilor art. 20 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 
2500 lei la 5000 lei. 

Art. 21. Constituie contravenţie săvârşirea următoarelor fapte: 
a) expunerea publică a afişelor(inclusiv cele electorale), reclamelor şi a diferitelor anunţuri, 

montarea şi expunerea firmelor luminoase ale panourilor de propagandă în locuri 
neautorizate sau fără aprobarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei oraşului 
Făurei; 

b) distrugerea, avarierea sau dezlipirea din locurile special amenajate a afişelor, panourilor 
publicitare, telefoanelor publice, tonetelor, în măsura în care fapta nu constituie infracţiune. 

Contravenţiile stabilite la art. 21 se sancţionează cu amendă de la 150 la 300 lei. 
Art. 22. Constituie contravenţie săvârşirea următoarelor fapte: 
a) intervenţia neautorizata sau distrugerea echipamentelor de pe stâlpi(reţele, lămpi de 

iluminat public, semafoare etc.); 
b) distrugerea sau degradarea semnelor de circulaţie amplasate în oraş sau acoperirea acestora 

cu anunţuri şi afişe; 
c) rezemarea sau sprijinirea atelajelor de semnele de circulaţie amplasate, coşurile stradale şi 

gardurile de protecţie. 

Contravenţiile stabilite se sancţionează cu amendă după cum urmează: 

� cu amendă de la 300 lei la 1000 lei contravenţiile prevăzute la lit. a); 
� cu amendă de la 150 lei la 300 lei contravenţiile prevăzute la lit. b); 
� cu amendă de la 50 lei la 150 lei contravenţiile prevăzute la lit. c). 

Art. 23. Pentru mărirea siguranţei traficului rutier, se consideră străzi principale: str. 
Republicii, str. Păcii, str. Sălciilor, str. Gării, str. Bărăganului şi str. Zefirilor. 

La intersecţia străzii Republicii cu străzile Păcii, Castanilor şi Pieţii vor fi amplasate 
indicatoare rutiere “Sens giratoriu”. 

La intersecţia str., Păcii cu str. Varianta Jirlăului vor fi amplasate doua indicatoare rutiere 
“Atenţie animale”. 

Accesul din celelalte străzi pe cele menţionate se va face respectând semnificaţia indicatoarelor 
„Cedează trecerea” şi “Stop”, amplasate conform Planului de semnalizare rutieră anexa 1. 

Art. 24. Se restricţionează circulaţia autovehiculelor având o greutate maximă admisă mai 
mare de 3,5 to, pe tronsoanele: 

a) str. Păcii, integral; 
b) str. Castanilor, integral; 
c) str. Republicii, integral; 
d) str. Buzăului, integral; 
e) str. Aleea Bazarului şi Aleea Primăriei integral; 
f) str. Pieţii, integral; 
g) str. Nisipuri, integral; 
h) str. Florilor, integral; 
i) str. Noua, integral; 
j) str. Zorilor, intre str. Republicii şi str. Sălciilor; 



k) str. Frumoasa, intre str. Republicii şi str. Sălciilor; 
l) str. Luncii, intre str. Republicii şi str. Sălciilor. 
Accesul autovehiculelor având greutăţile maxime mai mari decât cele menţionate la alineatul 

precedent se poate face în zonele restricţionate numai în baza unei autorizaţii de acces eliberate de 
Primăria oraşului Făurei contra unei taxe stabilite în funcţie de greutatea maximă admisă şi perioada 
pentru care se solicită accesul, după cum urmează: 

Perioada pentru care se solicită accesul Greutatea maximă 
admisă Trimestru Lună Zi 
3,5 - 7,5 to 300 lei/trim. 120 lei/lună   7 lei/zi 
> 7,5 to 500 lei/trim. 190 lei/lună 10 lei/zi 

Sunt exceptate de la plata taxei următoarele autovehicule având greutatea maximă mai mare 
decât cea prevăzută pe indicator: 

- autovehiculele operatorilor care efectuează servicii publice de salubritate sau lucrări 
publice; 

- autovehiculele de intervenţie ale RENEL, RomTelecom şi Distrigaz care efectuează 
lucrări de remediere a reţelelor pe teritoriul oraşului. 

- Autovehiculele aparţinând Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă: pompieri, 
descarcerare, autovidanje etc.; 

- Autovehiculele aparţinând MApN sau MAI: Poliţiei sau Jandarmeriei; 
- Autospecialele sanitare 
- Autovehiculele care transportă ocazional mărfuri sau produse pentru Primăria şi Consiliul 

Local sau cele aparţinând societăţilor aflate în contract cu Primăria sau Consiliul Local. 
- Alte autovehicule, cu permisiunea expresă a Primăriei oraşului Făurei. 

Locurile şi zonele stabilite la alin. 1 – 3 se semnalizează cu indicatoare rutiere, conform 
Planului de semnalizare rutieră anexa nr. 1. 

Nerespectarea prevederilor prezentului articol constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă cuprinsă între 500 şi 1000 lei. 

Art. 25. Se interzice circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe următoarele tronsoane: 
a) str. Păcii, între str. Depozitelor şi str. Şcolii; 
b) str. Republicii între str. Varianta Jirlăului şi str. Florilor; 
c) str. Buzăului între str. Păcii şi str. Republicii. 
d) str. Aleea Bazarului şi Aleea Primăriei integral; 
Accesul căruţelor în zonele restricţionate este permis în următoarele cazuri: 
a) pentru atelajele deţinute de proprietarii de gospodării din aceste zone; 
b) pentru atelajele utilizate la lucrări de curăţenie sau cărăuşie pentru Primărie, Grupul Şcolar 

„George Vâlsan” sau operatorul de salubritate. 

Locurile şi zonele stabilite la alin. 1 – 3 se semnalizează cu indicatoare rutiere, conform 
Planului de semnalizare rutieră anexa nr. 1. 

Nerespectarea prevederilor prezentului articol constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă cuprinsă între 150 şi 300 lei. 

Art. 26. Pentru fluidizarea traficului şi evitarea producerii unor accidente se interzice oprirea 
autovehiculelor pe  tronsonul str. Păcii, în zona Spitalului orăşenesc, Judecătoriei şi Poliţiei. 

Tronsonul stabilit la alin. 1 se semnalizează cu indicatoare rutiere, conform Planului de 
semnalizare rutieră anexa nr. 1. 

Nerespectarea prevederilor prezentului articol constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă cuprinsă între 150 şi 300 lei. 

Art. 27. Se stabilesc şi se marchează ca locuri de parcare următoarele locaţii: 
1. Incinta, precum şi pe strada Depozitelor în zona  blocurilor  4 şi 8; 
2. Spaţiul betonat din str. Depozitelor,  zona platoului blocurilor A4 şi A5; 
3. Pe strada Păcii în zona sediului Politiei oraşului Faurei, pe partea blocului B; 
4. Pe str. Scolii în zona Grupului Şcolar “George Vâlsan”; 
5. Incintele blocurilor, fără a afecta traficul auto şi pietonal pe aleile de acces, precum şi 
parcarea Primăriei oraşului Făurei. 



 Tronsoanele stabilite la alin. 1 se semnalizează cu indicatoare rutiere, conform Planului 
de semnalizare rutieră anexa nr. 1. 

Art. 28. Se semnalizează şi se marchează ca treceri de pietoni următoarele locaţii: 
a) Intersecţia str. Republicii cu str. Păcii; 
b) Intersecţia str. Republicii cu str. Castanilor; 
c) Intersecţia str. Păcii cu str. Şcolii; 
d) Pe str. Bărăganului în dreptul fostei scoli cls. I-IV; 
e) Intersecţia str. Republicii cu str. Varianta Jirlăului şi str. Republicii(zona porţii principale 

de intrare în parc). 
Art. 29. Este interzisă: 
a) circulaţia vehiculelor, indiferent de tracţiune, în parcuri, baze sportive, pe trotuare, alei, 

peluze şi alte spatii verzi, excepţie făcând cele autorizate să execute lucrări de intervenţie 
sau curăţenie; 

b) parcarea şi staţionarea tuturor vehiculelor indiferent de tracţiune pe spaţiile verzi ale 
peluzelor, trotuare, căi de acces pietonal, parcuri, platouri din zona centrală; 

c) spălarea, repararea şi întreţinerea autovehiculelor, inclusiv schimbul de ulei, în alte locuri 
decât cele special amenajate; 

d) circulaţia atelajelor cu tracţiune animala pe terenurile agricole extravilane pe timp de 
noapte. 

Nerespectarea prevederilor prezentului articol se sancţionează cu amendă între 150 şi 300 lei. 
Art. 30. Murdărirea căilor rutiere publice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 

cuprinsă între 150 şi 300 lei. 

Art. 31. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor stabilite potrivit capitolului 4 se 
fac de către primar, viceprimar, agenţii de poliţie comunitară sau lucrătorii de poliţie, cu respectarea 
procedurilor prevăzute de art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr.  2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare 

Dacă se apreciază că fapta săvârşită îndeplineşte condiţiile constitutive ale unei infracţiuni, 
agentul constatator va sesiza organele de urmărire penală competente. 

Art. 32. În cazul agenţilor economici, în funcţie de gravitatea faptei, se pot aplica şi sancţiunile 
complementare prevăzute la art. 5 alin. 3 lit. „b”, „e” şi „g” din Ordonanţa Guvernului nr.  2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Cap. 5. Norme, îndatoriri şi obligaţii în legătur ă cu activitatea de gospodărire a 

parcurilor, gr ădinilor, zonelor verzi şi a altor spaţii şi terenuri şi contravenţiile stabilite pentru 
încălcarea acestora. 
 

Art. 33. Este interzisa: 
a) săparea de gropi în spaţiile verzi în vederea executării unor lucrări neautorizate sau pentru 

extragerea de pământ; 
b) călcarea, ruperea sau distrugerea ierburilor, florilor sau a oricăror plantaţii ornamentale; 
c) cosirea ierbii din parcuri şi zonele verzi de către persoane neautorizate în afara celor 

prevăzute la art. 9 lit. “c”; 
d) curăţirea arborilor de pe străzi, peluze, spaţii verzi şi din parcuri fără a avea autorizarea 

Primăriei oraşului Făurei; 
e) recoltarea de seminţe de flori sau arbori, precum şi recoltarea de plante medicinale (flori de 

tei, măceş etc.) din spaţii verzi, parcuri ori de pe aliniamentele stradale fără autorizarea 
Primăriei oraşului Făurei; 

f) neîngrijirea spaţiilor verzi din peluze, din jurul blocurilor sau clădirilor de locuit, precum şi 
cele din dreptul agenţilor economici sau instituţiilor publice de către Asociaţiile de 
proprietari sau agenţii economici şi instituţiile în cauză; 

g) plimbarea sau introducerea pe alei, trotuare sau în parcuri a animalelor cu excepţia celor de 
rasă cu condiţia să fie însoţite, legate şi cu botniţă; accesul în instituţiile publice cu animale 
ce pot prezenta pericol este interzis; 



h) tăierea fără autorizare sau degradarea în orice mod a arborilor, arbuştilor sau tufelor din 
parcuri sau din aliniamentele stradale, peluze etc.; 

i) mutarea, distrugerea, scrijelirea sau degradarea în orice mod a băncilor, scaunelor, coşurilor 
de hârtii, gardurilor şi gardurilor de protecţie sau folosirea necorespunzătoare a acestora sau 
în alte scopuri decât cele pe care le au; 

j) ruperea sau scrijelirea arborilor din rea voinţă sau ca urmare a legăturii sau sprijinirii unui 
atelaj velo sau hipo de aceştia. 

k) cultivarea pe peluze sau alte spatii verzi aparţinând domeniului public, a legumelor, 
zarzavaturilor etc., cu excepţia gazonului şi florilor; 

l) scoaterea pe domeniul public(străzi, trotuare, alei, parcuri, locuri de joaca pentru copii etc.) 
pentru hrănire, a cârdurilor de păsări domestice sau a altor animale domestice(vaci, oi, cai, 
capre, porci etc.); 

m) deplasarea bovinelor, ovinelor, cabalinelor etc. spre şi dinspre terenurile de păşunat pe alte 
trasee decât cele stabilite de Primaria oraşului Faurei, precum şi păşunatul acestora pe 
terenuri ce nu au destinaţie de pasiune(terenuri cultivate cu cereale sau care au aceasta 
destinaţie, vii, livezi, peluze, parcuri, alte spatii verzi etc.); în afara perioadei de păşunat, 
stabilita prin hotărâre a Consiliului local, păşunatul pe teritoriul localităţii este interzis; 

n) pătrunderea pe teritoriul oraşului a turmelor de animale aparţinând unor persoane ce nu au 
domiciliul în oraşul Faurei având drept scop asigurarea hranei acestora. 

 Nerespectarea şi încălcarea prevederilor prezentului articol constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă astfel: 

• de la 150 la 300 lei cele prevăzute la punctele: a), b), c), d), e), f), g), şi k); 
• de la 300 la 1000 lei cele prevăzute la punctele: h), i), j), l), m) şi n). 
Art. 34. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor stabilite potrivit capitolului 5 se 

fac de către primar, viceprimar, agenţii de poliţie comunitară sau lucrătorii de poliţie, cu respectarea 
procedurilor prevăzute de art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr.  2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare 

Dacă se apreciază că fapta săvârşită îndeplineşte condiţiile constitutive ale unei infracţiuni, 
agentul constatator va sesiza organele de urmărire penală competente. 

Art. 35. În cazul agenţilor economici, în funcţie de gravitatea faptei, se pot aplica şi sancţiunile 
complementare prevăzute la art. 5 alin. 3 lit. „b”, „e” şi „g” din Ordonanţa Guvernului nr.  2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Cap. 6. Stabilirea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în domeniul executării 

construcţiilor 
 

Art. 36. În aplicarea prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată, persoanele fizice şi juridice au 
următoarele obligaţii: 

a) să nu execute sau să desfiinţeze total ori parţial, fără autorizaţie, următoarele 
categorii de lucrări: 

1. lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de 
destinaţie sau reparare a construcţiilor de orice fel, cu excepţia celor prevăzute la 
art. 11 de Legea nr. 50/1991 republicată; 

2. lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reparare, 
modernizare şi reabilitare privind căi de comunicaţie, inclusiv lucrări de artă, reţele 
şi lucrări tehnico-edilitare, lucrări de îmbunătăţiri funciare, lucrări de instalaţii de 
infrastructură, noi capacităţi de producţie, transport şi distribuţia energiei electrice; 

3. împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări 
de amenajare a spaţiilor publice; 

4. lucrări de foraj şi excavări în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospecţiuni 
geologice, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări de suprafaţă sau 
subterane; 

5. lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu în vederea organizării şi 



executării lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate; 
6. organizare de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote; 
7. lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de 

expunere, situate pe căile publice, panouri de afişaj, firme şi reclame, precum şi 
anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole(stane, colibe pentru asigurarea pazei 
culturilor etc.) situate în extravilan; 

8. cimitire noi sau extinderi. 

Nerespectarea obligaţiilor de la lit. „a” se sancţionează cu amendă de la 1000 la 10000 lei. 

b) Să nu menţină, după expirarea termenului prevăzut în autorizaţie sau după 
terminarea lucrărilor autorizate, construcţiile, lucrările şi amenajările cu caracter 
provizoriu. Nerespectarea obligaţiilor se sancţionează cu amendă de la 2000 la 7500 
lei. 

c) Să aducă terenul la starea iniţială după terminarea lucrărilor, precum şi să realizeze 
lucrările de curăţare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului şi/sau a 
terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuţiei. Nerespectarea 
obligaţiilor se sancţionează cu amendă de la 3000 la 7500 lei. 

d) Să nu împiedice şi să nu se sustragă de la efectuarea controlului prin interzicerea 
accesului organelor de control abilitate, sau prin neprezentarea documentelor şi a 
actelor solicitate. Nerespectarea obligaţiilor se sancţionează cu amendă de 1000 lei. 

e) Să anunţe data începerii lucrărilor de construire autorizate.  

Art. 37. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac cu respectarea regulilor 
procedurale prevăzute de Legea nr. 50/1991 republicată şi de Ordonanţa Guvernului nr.  2/2001, 
aprobată prin Legea nr. 180/2002, astfel: 

1. de către organele de control ale Primăriei, însoţite de agenţii de poliţie comunitară, 
pentru faptele prevăzute la art. 30 lit. „b”, „c” şi „e”; 

2. de către agenţii de poliţie comunitară şi organele de poliţie, pentru faptele prevăzute 
la art. 30 lit. „a” şi „d” 

 
Cap. 7. Stabilirea contravenţiilor şi sancţionarea faptelor care tulbură activitatea 

educativă, ordinea publică şi bunele moravuri în unităţile de învăţământ 
 

Art. 38. Constituie contravenţii următoarele fapte în măsura în care ele nu au fost săvârşite în 
astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, dar care tulbură activitatea 
educativă, ordinea publică, bunele moravuri şi siguranţa civică în unităţile de învăţământ şi zona 
limitrofă a acestora din oraşul Făurei: 

1. pătrunderea persoanelor fizice, altele decât cele implicate în procesul de învăţământ, sau a 
vehiculelor de orice fel, fără acordul conducerii sau a profesorilor de serviciu în incinta 
unităţilor de învăţământ se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 500 lei la 1000 lei; 

2. pătrunderea oricăror persoane fizice în incinta unităţilor de învăţământ sub influenţa băuturilor 
alcoolice se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 500 lei la 1000 lei; 

3. introducerea, comercializarea şi consumul de băuturi alcoolice în incinta unităţilor de 
învăţământ sau a altor locuri în afara celor autorizate conform legii, din zona limitrofă a 
unităţilor de învăţământ sau a altor locuri în afara celor autorizate conform legii, din zona 
limitrofă a unităţilor de învăţământ se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 500 lei la 
1000 lei; 

4. introducerea şi folosirea în incinta unităţilor de învăţământ sau în zona limitrofă a acestora, a 
substanţelor iritant lacrimogene, a materialelor explozibile de orice natură, a armelor cu aer sau 
cu gaz comprimat se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 700 lei la 1500 lei; 

5. tulburarea bunului mers al activităţii educative din unităţile de învăţământ prin producerea de 
zgomote cu aparate sau obiecte de orice fel, ori prin strigăte, se sancţionează cu avertisment sau 



amendă de la 100 la 500 lei; 

6. amplasarea de panouri publicitare şi afişarea reclamelor pentru băuturi alcoolice, ţigări sau 
materialelor cu referire la violenţa fizică în unităţile de învăţământ şi zona limitrofă se 
sancţionează cu avertisment sau amendă de la 500 lei la 1000 lei; 

7. staţionarea fără justificare a mijloacelor de transport de orice fel şi a persoanelor singure sau în 
grup în zona limitrofă unităţilor de învăţământ se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 
500 la 1000 lei; 

8. acostarea elevilor sau personalului didactic în incinta unităţilor de învăţământ sau în zona 
limitrofă, atât la venirea cât şi la plecarea din unităţile de învăţământ se sancţionează cu 
amendă de la 1000 la 2500 lei; 

9. refuzul prezentării documentelor de identitate, de către persoanele care săvârşesc fapte 
sancţionabile conform prezentei hotărâri, agenţilor forţei publice se sancţionează cu  amendă de 
la 300 lei la 1000 lei; 

10. fumatul în locuri publice sau în zone neamenajate şi nepermise din incinta unităţilor de 
învăţământ se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 50 lei la 150 lei; 

11. lăsarea fără supraveghere a instalaţiilor de încălzit sau a celor sub presiune din dotarea 
unităţilor de învăţământ ce ar putea pune în pericol viaţa şi securitatea persoanelor care 
desfăşoară activitatea în aceste unităţi se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 500 lei 
la 1000 lei; 

12. multiplicarea şi difuzarea materialelor care instigă la activităţi infracţionale, violenţă fizică, 
prozelitism pentru curente sataniste, prostituţie sau perversiuni sexuale se sancţionează cu  
amendă de la 500 lei la 1000 lei. 

Art. 39. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor stabilite potrivit capitolului 7 se 
fac de către primar, viceprimar, agenţii de poliţie comunitară, lucrătorii de poliţie sau jandarmi, cu 
respectarea procedurilor prevăzute de art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr.  2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Dacă se apreciază că fapta săvârşită îndeplineşte condiţiile constitutive ale unei infracţiuni, 
agentul constatator va sesiza organele de urmărire penală competente. 

 

Cap. 8. Despăgubiri pentru pagubele provocate la săvârşirea contravenţiilor 
 

Art. 40. În afara amenzilor prevăzute la fiecare capitol, contravenienţii vor fi obligaţi să 
plătească şi despăgubiri pentru pagubele cauzate potrivit tarifului de mai jos. 
A. Zone verzi: 

1. pentru tăierea sau ruperea tulpinii ori scoaterea din rădăcină: 
• arbore tânăr sub 10 cm diametru:                    75 lei 
• arbore de talie mare:                 1500 lei 
• arbori din specii valoroase, din foioase sau  

conifere, pomi fructiferi, platani, tei, castani              2000 lei 
• trandafir, talie mare          50 lei 
• trandafir până la 3 ani          40 lei 
• arbust ornamental            100 lei 

2. pentru vătămarea prin tăiere sau ruperea crengilor, zgâriere, cioplire, bătut cuie sau decojirea 
tulpinii arborilor şi arbuştilor 
• tăierea sau ruperea unei crengi din plantaţiile de aliniament      15 lei 
• tăierea sau ruperea unei crengi din arbore sau boschet      10 lei 
• zgârierea, cioplirea sau baterea de cuie        10 lei 
• decojirea unui arbore sau arbust         20 lei 

3. pentru distrugerea prin călcare cu piciorul sau cu autovehicule, crearea de treceri sau smulgerea 
arborilor din gardurile vii 



• pentru 1 m gard viu          50 lei 
4. pentru distrugerea florilor sau a plantelor decorative florale 

• ruperea unei flori           50 lei 
• smulgerea unui m.p. de răsad cu flori        20 lei 

5. degradarea peluzelor plantate cu gazon                   30 lei/mp  
6. pentru iarba cosită sau smulsă din parc sau zonele verzi      10 lei/mp  
7. deteriorarea împrejmuirilor din: 

• garduri prefabricate        100 lei/m 
• gărduţuri metalice               50 lei/m 
• împrejmuiri din panouri de plasă         50 lei/m 

8. deteriorarea unei bănci              300 lei 
9. deteriorarea gurilor de apă şi a cişmelelor stradale           100 lei 

 
B. Gospodărie 

10. Distrugerea echipamentului unui stâlp electric 
• dispersor            50 lei 
• stâlp metalic             200-400 lei 
• corp de iluminat stradal        450 lei 
• lampă mercur 125 w          15 lei 
• lampă mercur 250 w          25 lei 
• balast 125-250 w           35 lei 
 

C. despăgubiri pentru distrugerea mobilierului stradal şi dotărilor tehnico-edilitare 
• distrugerea unui cămin apometru montat la stradă    700 lei 
• deteriorarea unui cămin apometru montat la stradă    300 lei 
• deteriorarea completă a unui coş de gunoi     150 lei 
• deteriorarea parţială a unui coş de gunoi        75 lei 
• murdărirea căilor rutiere publice 

� asfalt             1 leu/mp 
� pavaj             1 leu/mp  

• pentru curăţirea gunoiului, molozului şi pământului depozitat pe locuri publice 
� trotuar parc            7 lei/mp 
� trotuar stradal            5 lei/mp 
� străzi             5 lei/mp 
� spaţiu verde          10 lei/mp 

• pentru deteriorarea carosabilului din: 
� pavaj           20 lei/mp 
� asfalt sau beton          50 lei/mp 

• deteriorare indicator circulaţie din tablă        80 lei/buc 
• deteriorare stâlp indicator                     20 lei/buc 
• semafor de avertizare                 1000 lei/buc 
• stâlp semafor         400 lei/buc 
Amenzile încasate şi despăgubirile recuperate în urma încheierii proceselor verbale de 

constatare se constituie venituri la bugetul local. 

Art. 41. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor stabilite potrivit capitolului 9 se 
fac de către primar, viceprimar, agenţii de poliţie comunitară sau lucrătorii de poliţie, cu respectarea 
procedurilor prevăzute de art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr.  2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare 

Dacă se apreciază că fapta săvârşită îndeplineşte condiţiile constitutive ale unei infracţiuni, 
agentul constatator va sesiza organele de urmărire penală competente. 

Art. 42. În cazul agenţilor economici, în funcţie de gravitatea faptei, se pot aplica şi sancţiunile 
complementare prevăzute la art. 5 alin. 3 lit. „b”, „e” şi „g” din Ordonanţa Guvernului nr.  2/2001 



privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Cap. 10. Dispoziţii finale 
 
Art. 43. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului 

nr.  2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002 cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Art. 44. Amenzile încasate în urma aplicării sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac 
venituri la bugetul local. 

Art. 45. În vederea asigurării îndeplinirii tuturor obligaţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, 
reprezentanţii politiei comunitare a oraşului Faurei au dreptul sa legitimeze orice persoana aflata pe 
teritoriul oraşului şi de asemenea, au dreptul sa ia orice măsura legala pe care o considera a fi necesara 
în aplicarea corespunzătoare a prezentelor prevederi. 

Refuzul prezentării documentelor de identitate la solicitarea agenţilor politiei comunitare  
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 300 lei la 1000 lei. 

Art. 46. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.09.2009. 


