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ROMÂNIA           

JUD. SATU MARE        

ORAŞ TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA Nr. 49 

din data de 27 martie 2019 
 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliui Local al Orașului 

Tășnad nr.51/2017 privind stabilirea unor măsuri pentru buna gospodărire 

a orașului Tășnad 
 

 

 Consiliul local al oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

 Analizând  Referatul nr. 5507/2019 al Compartimentului gospodărie 

comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad; 

Având în vedere Raportul Poliției Locale a Orașului Tășnad şi Raportul 

Comisiei pentru buget, finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, 

prestări de servicii, comerţ din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad; 

 În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 211/2002 privind 

gospodărirea localităţi lor urbane şi rurale, cu modificările ulterioare;  

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilirăţi publice, republicată în anul 2013, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 

1011/2006 a serviciului de salubrizare a localirăţilor, republicată în anul 2014, cu 

modificările ulterioare, ale Legii nr. 2411/2006 a serviciului de alimentare cu apă 

şi de canalizare, republieată în anul 2015, ale Legii nr. 24/2007 privind 

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din Intravilanul Iocalitătilor, 

republicată în anul 2009, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 205/2004 privind 

protecţia animalelor, republicată în anul 2014, precum şi ale Ordinului 

Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b) şi d), ale alin. (4) lit. f), 

ale alin. (6) pct. 3, 7, 9, 10, II, 13, 14, 18 şi ale alin. (9) precum şi ale art. 45 alin. 

(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 

2007, cu modificările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art. 1 – Se aprobă modificarea și completarea Anexei la Hotărârea 

Consiliui Local al Orașului Tășnad nr.51/2017 privind stabilirea unor măsuri 

pentru buna gospodărire a orașului Tășnad, după cum urmează : 
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  ,,Art. 3, lit. cc, se modifică si va avea următorul cuprins - ,,să păstreze în bună 

stare de folosire mobilierul urban amplasat pe străzi, trotuare, parcuri și în alte 

locuri publice (bănci, coșuri colectare reziduri stradale, jardiniere, lampadare, 

bazine de apă, pavaje decorative, chioșcuri pentru comercializat presa, panouri 

pentru afișare, reclame, publicitate, semnalizare intrare în oraș, stații de autobus, 

statuete, etc)’’. 

Art. 7,  se completează cu lit. l, - ,,transportul animalelor, libere pe drumurile 

publice fără însotitor și împiedicarea desfășurării în condiții optime a traficului 

auto și/sau pietonal’’. 

Art. 8, alin.(1) se completează cu lit. j, - ,,sa nu foloseasca recipienţi decât cei 

special destinaţi pentru deseuri menajere sau folosirea unor recipienţi degradaţi 

din care se scurg deşeurile ori introducerea in recipientii destinati colectarii 

selective a altor tipuri de deseuri’’. 

Art. 8, alin(1) se completează cu lit. k, - ,,menţinerea pubelelor pe domeniul 

public şi privat al oraşului în alte zile decât cele programate pentru colectarea 

gunoiului’’. 

Art. 10 se completează cu lit. j, - ,,de a nu avea accesul cu câini, în parcuri, spații 

de joacă pentru copii, în incinta instituțiilor de învățământ sau în orice instituție 

publică de pe raza orasului Tasnad’’. 

Art. 11 se modifică și va avea următorul cuprins -,,Pe teritoriul orasului 

Tasnad, asociatiile de proprietari sau proprietari/locatari au obligatia de a nu 

deține în apartamente, în curțile de folosință comună câini, pisici sau alte animale, 

fără a avea consimțământul tuturor locatarilor de pe scara respectivă sau curtea 

comună’’. 

Art. 13, lit. h, se modifică și va avea următorul cuprins - ,,distrugerea sau 

deteriorarea drumurilor, aleilor, indicatoarelor amplasate pe spaţiile verzi, 

sistemelor de drenaj, instalaţiilor tehnice şi inginereşti, dormitul, scrierea sau 

statul cu picioarele pe sezutul bancilor’’. 

Art. 15 se completează cu lit. m, - ,,să asigure etanșeitatea spațiului de încărcare 

a mijloacelor de transport pentru a împiedica împrăștierea și deversarea pe partea 

carosabilă a materialelor transportate’’. 

Art. 16, lit. a, se modifică și va avea următorul cuprins - ,, oprirea, staţionarea 

şi parcarea autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t. pe 

domeniul public de pe raza oraşului Tăşnad; excepţie face situaţia în care se 

efectuează operaţiuni de aprovizionare sau de încărcare-descărcare, în condiţiile 

existenţei unei autorizaţii de liberă trecere eliberată de compartimentul de 

specialitate din cadrul Primăriei Oraşului Tăşnad’’. 

Art. 16, lit. b, se modifică si va avea următorul cuprins - ,, oprirea, staţionarea 

şi parcarea autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t. care 

efectuează transport de persoane conform prevederilor legale în vigoare, pe 

domeniul public de pe raza oraşului Tăşnad, în alte locuri decât în staţiile special 
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destinate. În staţiile special destinate oprirea şi staţionarea se poate efectua doar 

de către operatorii autorizaţi şi în conformitate cu orarul curselor’’.   

Art. 16, lit. c, se modifică și va avea următorul cuprins -,, oprirea, staţionarea 

şi parcarea vehiculelor/autovehiculelor prin care se împiedică accesul la unele 

obiective, locuinte sau garaje, în staţiile de transport în comun, staţii TAXI, la 

obiective (instituţii) de interes public (puncte trafo, puncte gospodăreşti, pieţe, 

parcuri, alei de acces, locuri de joacă, etc.), sau cu blocarea altor autovehicole’’.  

Art. 16, lit. i, se modifică si va avea următorul cuprins - ,, circulația, oprirea, 

staționarea și parcarea autovehiculelor, motocicletelor, scuterelor, ATV-urilor și 

bicicletelor in parcuri, pe spațiile verzi din parcuri, pe aleile pietonale și/sau pe 

trotuare’’. 

Art. 16, lit. j, se modifică si va avea următorul cuprins - ,, ocuparea abuzivă a 

locurilor de parcare semnalate prin marcaje rutiere sau prin marcaje care indică 

parcări rezervate persoanelor cu dizabilităţi’’.  

Art. 16, lit. o, se modifică și va avea următorul cuprins : ,,să nu blocheze aleile 

pietonale sau carosabile prin montarea unor bariere în vederea devierii circulației 

auto sau pietonale, fără acordul Primăriei orasului Tasnad’’;  

Art. 16,  se completează cu lit. q, - ,,să nu polueze fonic, să nu producă zgomot 

prin ambalarea repetată a motoarelor sau prin orice alte mijloace pe domeniul 

public, dacă acestea tulbură liniștea publică’’. 

Art. 16, se completează cu lit. r, - ,,nerespectarea dispoziţilor administratorului 

drumurilor, comunicate prin indicatoare şi/sau somaţie, aplicată pe vehicul 

/autovehicul de către lucratorii din cadrul Poliţiei Locale, de eliberare a 

domeniului public sau privat al orasului Tasnad în vederea executării de lucrări 

de interes public (asfaltări, intervenţii la diverse reţele, curăţenie, organizări de 

activităţi, etc.)’’. 

Art. 16, se completează cu lit. s, - ,,nerespectarea semnalului de oprire a 

polițistului local, după punerea în mișcare de către un conducător de 

autovehicul/scuter/ATV sau bicicletă care a fost pus în mișcare după ce a încălcat 

o regulă de circulație pentru care Poliția Locală este competentă a aplica sancțiuni 

contravenționale’’. 

Art. 16, se completează cu lit. t, - ,,se interzice transportul materialelor lemnoase 

si produselor specifice fondului forestier, cu orice mijloc de transport, fara 

documente legale de provenienta sau refuzul conducatorului mijlocului de 

transport de a transporta materialul lemnos la locul indicat de agentul constatator, 

ori de a opri la semnalul acestuia sau de a prezenta la cerere actele de provenienta, 

pe sectoarele de drum care nu sunt publice’’. 

Art. 16, se completează cu lit. u, - ,,oprirea, staţionarea şi parcarea 

vehiculelor/autovehiculelor pe trotuare, pentru evitarea deteriorării suprastructurii 

acestora și evitarea blocării/împiedicării circulaţiei pietonale’’. 

Art. 24 se modifică si va avea următorul cuprins: 
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  - Constituie contravenţie la prezenta hotărâre următoarele fapte şi se 

sancţionează după cum urmează: 

(1) Nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a obligaţiilor prevăzute la 

art. 3 lit. a), b), g), l), m), p), v), dd), ee), gg), ii), ll), oo), la art. 7 lit. c) şi la art. 

20 lit b) se sancţionează cu amendă de la 250 de lei la 500 de lei. 

(2) Nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a obligaţiilor prevăzute la 

art. 3 lit. c)-f), h), k), n), o), t), u), w), y), aa)-cc), ff), hh), jj), nn), pp), la art. 4 lit. 

b)-f), j)-l), la art. 7 lit. a), b), d)-i), la art. 8 alin. (1) lit a)-e) şi i)-k), la art. 10, la 

art. 11, la art. 12 alin. (1) lit. c), la art. 13 lit. a)-n) şi p)-z), la art. 14, la art. 16 lit. 

d), f)-j),lit. l şi lit. o)-v) , la art. 18 lit. b), d)-j), precum şi la art. 20 lit a) şi c) se 

sancţionează cu amendă de la 500 de lei la 750 de lei. 

(3) Nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a obligaţiilor prevăzute la 

art. 3 lit. i), j), q), r), x), z) şi kk), la art. 4 lit. a) şi g)-i), la art. 5 lit. a)-d), m), n) şi 

q), la art. 7 lit. j), k) si l), la art. 9, la art. 13 lit. o), la art. 19, la art. 20 lit. d) şi g), 

la art. 21, la art. 22, precum şi la art. 23 se sancţionează cu amendă de la 750 de 

lei la 1000 de lei. 

(4) Nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a obligaţiilor prevăzute la 

art. 3 lit. s) şi mm), la art. 5 lit. e)-k), o) şi p), la art. 6 lit. a), c), e)-i), la art. 8 alin. 

(1) lit. g) şi h), precum şi la alin. (2), la art. 15, la art. 20 lit. e) şi f) se sancţionează 

cu amendă de la 1000 de lei la 1250 de lei. ’’ 

 Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul Oraşului Tăşnad și Poliția Locală a Oraşului Tasnad. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

PROF. EUGEN LATEȘ 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


