ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA SANTAU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 7/2010
privind unele măsuri în domeniul edilitar-gospodăresc, al ordinii,
curăţeniei şi igienei publice, în zona administrativ-teritorială a comunei
Santău, precum şi sancţionarea unor contravenţii

Consiliul local al comunei Santău, judeţul Satu Mare,
Având în vedere prevederile art. 2(2), 3 şi 4 din O.G. nr. 21/2002 privind
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 28 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 1 şi 2 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice,
republicată, cu modificările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile art. 36 al. 1 şi 2 lit. d), art. 45(1), 47, 48 şi 49 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Capitolul I
Obligaţii privind întreţinerea terenurilor şi a spaţiilor verzi
Art. 1. – Întreţinerea şi amenajarea terenurilor de orice fel din intravilan se
asigură prin grija deţinătorului.
Art. 2. – Următoarele fapte săvârşite în locuri publice constituie contravenţie:
a) distrugerea, degradarea sau smulgerea plantaţiilor de orice fel;
b) răsturnarea sau mutarea băncilor, pubelelor, coşurilor de hârtie şi a altor
obiecte de mobilier urban, din locurile unde se găsesc;
c) trecerea ori staţionarea pietonilor sau a vehiculelor pe spaţiile verzi;
d) dormitul, urcarea cu picioarele pe bănci sau deteriorarea acestora;
e) păşunatul animalelor în locurile mai sus menţionate, precum şi în orice alte
locuri decât cele având destinaţia de păşuni;

f) deteriorarea împrejmuirilor, a gardurilor şi a altor amenajări destinate
protejării spaţiilor verzi;
g) cositul sau smulgerea ierbii şi a florilor, efectuarea de tăieri la arbori de
către persoane neautorizate;
h) nerefacerea în termenul stabilit a distrugerilor în urma unor accidente de
circulaţie.
Capitolul II
Obligaţii privind curăţenia, ordinea şi liniştea publică
Art. 3. – Săvârşirea unor fapte prin care se aduce atingere ordinii, curăţeniei şi
liniştii publice constituie contravenţie:
a) vânzarea şi consumul de produse alcoolice în alte locuri decât cele
autorizate;
b) lipirea, scrierea sau expunerea de afişe, anunţuri sau panouri pe imobile,
stâlpi, garduri sau alte locuri decât cele special amenajate sau aprobate;
c) vânzarea de legume, fructe, flori, produse alimentare şi orice mărfuri în
alte locuri decât cele amenajate în acest scop de către Primărie;
d) mersul cu bicicleta pe aleile din parcuri, precum şi rezemarea bicicletelor
de pereţii sau vitrinele unităţilor comerciale;
e) lăsarea în stare liberă pe domeniul public şi privat al comunei a animalelor
şi pasărilor;
f) deversarea apelor menajere şi industriale direct pe terenurile virane, în
bazinele naturale sau în albiile apelor curgătoare sau pe străzi;
g) folosirea altor recipienţi decât cei special destinaţi pentru gunoi sau
folosirea unor recipienţi degradaţi din care se scurg deşeurile;
h) menţinerea pubelelor pe domeniul public şi privat al comunei în alte zile
decât cele programate pentru colectarea gunoiului;
i) necurăţarea şanţurilor, rigolelor şi a podeţelor din faţa caselor şi a
grădinilor dacă prin aceasta se provoacă staţionarea sau revărsarea apelor
pe căile publice sau pe alte terenuri;
j) necurăţarea trotuarelor şi ne întreţinerea zonelor verzi aferente imobilelor
de către proprietarul sau deţinătorul acestuia;
k) ocuparea trotuarelor, a zonelor verzi sau a străzilor cu materiale de
construcţii, schele, utilaje, maşini etc. fără a deţine autorizaţie în acest
sens;
l) necurăţarea zăpezii sau a gheţii de pe trotuarele şi rigolele din faţa
imobilelor de către deţinătorii acestora, precum şi aruncarea acestora din
curţi pe străzi;

m) aprinderea sau întreţinerea focului pe domeniul public sau privat al
comunei;
n) ne întreţinerea corespunzătoare a vitrinelor şi a faţadelor clădirilor.
Capitolul III
Obligaţii privind creşterea animalelor
Art. 4. Pe teritoriul comunei este permisă creşterea animalelor numai în
interiorul imobilelor împrejmuite şi cu respectarea următoarelor condiţii:
a) grajdurile, coteţele şi alte adăposturi să fie amplasate la o distanţă
corespunzătoare asigurării regulilor de igienă şi curăţenie faţă de clădirile
de locuit, de cele cu caracter public, de limita străzilor şi de sursele de apă
potabilă;
b) pentru imobilele cu mai mulţi locatari să existe consimţământul scris al
acestora;
c) colectarea şi depozitarea gunoiului rezultat din creşterea animalelor să fie
asigurată în gropi sau fose septice, amplasate la distanţe care să asigure
igiena clădirilor şi a surselor naturale de apă;
d) pentru imobilele proprietate de stat să existe acordul scris al unităţii care le
administrează, în sensul că încuviinţează creşterea animalelor.
Art. 5. – Se interzice creşterea şi accesul în locurile publice a câinilor.
Art. 6. – Deţinerea de câini, pisici şi alte animale în imobile cu mai mulţi
locatari ce au curţi şi dependinţe comune este permisă numai cu acordul scris
al celorlalţi locatari.
Capitolul IV
Sancţiuni
Art. 7. – Constituie contravenţie şi se sancţionează, după cum urmează:
a) încălcarea prevederilor art. 2 cu amendă între 80 - 100 lei;
b) încălcarea prevederilor art. 3 lit. c, d, h, cu amendă între 50 - 70 lei;
c) încălcarea prevederilor art. 3 lit. a, b, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n cu amendă
între 100 - 120 lei.
Capitolul V
Dispoziţii finale
Art. 8 – Contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată de către
primar şi împuterniciţii acestuia, de ofiţerii şi subofiţerii de poliţie.

Art. 9. – Prevederile prezentei hotărâri se completează cu cele ale O.G. nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Art. 10. – Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică de către
secretarul comunei.
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