
ROMÂNIA
JUD. SAlU MARE
ORAŞUl. TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL -HOTĂRÂREA Nr. ~l

din data de 31 martie 2017

privind stabilirea unor măsuri pentru buna gospodări re a oraşului Tăşnad

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad,judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 2082/2017 al Compartimentului gospodărie comunală

din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Oraşului Tăşnad:
Având în vedere Raportul Serviciului administraţie publică locală din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Făsnad şi Raportul Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, de disciplină, ordine publică, amenajarea
teritoriului, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului: din cadrul
Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului Ilf. 2112002 privind gospodărirea
localităţi lor urbane şi rurale, cu modificările ulterioare;

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 212001 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.
10112006 a serviciului de salubrizare a localirăţilor, republicată în anul 2014, cu
modificările ulterioare, ale Legii nr. 24112006 a serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare, republieată în anul 2015, ale Legii Ilf. 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) Iit. 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,

HOTĂRĂşTE:

ArC 1 - Se stabilesc unele măsuri pentru buna gospodărire a oraşului Tăşnad ,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Prezenta hotărâre intră în vigoare În termen de 30 de zile de la data
aducerii la cunoştinţă publică.

Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se Încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
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ROMÂNIA
JUDETUL SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANE~_
la Hotărârca nr. h) 12017

MĂSURI PENTRU BUNA GOSPODĂRIRE A ORAŞULUI TĂŞNAD

CAPITOLUL 1. mSPOZIŢII GENERALE

Art. 1 (1) - Această hotărâre reglementează din punct de vedere juridic buna
gospodărire a oraşului Tăşnad.

(2) - Buna gospodărire, asigurarea unui climat de ordine şi curăţenie, respectarea
normelor de igienă, precum şi înfrumuseţarea oraşului Tăşnad, constituie o obligaţie
permanentă a tuturor cetăţenilor din oraşul Tăşnad, a instituţiilor publice, a agenţilor
economici şi a altor persoane juridice.

Art. 2 - Termenii şi expresiile din prezenta hotărâre se definesc după cum
urmează:

a) oraşul Tâşnad - oraşul Tăşnad şi localităţile aparţinătoare oraşului Tăşuad:
h) domeniu public al oraşului Tăşnad - bunurile proprietatea publică a oraşului

Tăşnad de natura celor prevăzute la pct. lJl din anexa la Legea nr.21311998
privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare, precum şi alte
bunuri de uz sau de interes public local, atestare ca atare prin Hotărârea
Guvernului României nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al
judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Satu Mare;

c) domeniu privat al oraşului Tăşnad - bunuri aflate în proprietatea privată a
oraşului Tăşnad;

d] decolmotare - îndepărtarea materialului aluvionar depus pe fundul unui canal,
şanţ sau bazin;

e} spaţii verzi - spaţiile verzi, proprietate publică sau privată a oraşului Tăşnad
sau a persoanelor fizice şi juridice, astfel cum acestea sunt definite în Legea
1U.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele
urbane: parcuri, scuaruri, inclusiv cele amplasate în cadrul ansamblurilor de
locuit, cele din jurul dotărilor publice, din incintclc agentilor economici,
autorităţilor şi instituţiilor social-culturale, de învăţământ, din aruenajările
sportive, de agrement pentru copii şi tineret sau din alte locaţii, aliniament
plantat, respectiv plantaţiile pe spaţiul verde cu rol estetic de protecţie, de
ameliorare a climatului şi calităţii aerului. amplasate În lungul căilor de
circulaţie sau al cursurilor de apă, terenuri libere, neproductive din intravilan
care pot fi arnenajate cu plantaţii;



f) asociatie de proprietari/locatari - formă de asociere autonomă, nonprofit a
majorităţii proprietarilor/locatarilor dintr-un condominiu (clădire-bloc de
locuinţe formată din proprietăţi individuale, definite apartamente sau spaţii cu
altă destinaţie decât aceea de locuinţe, şi proprietatea comună indiviză. Poate fi
definit condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii
de locuit, În condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună):

g) operator serviciu de salubrizare - persoană juridică de drept public sau de
drept privat care are competenta şi capacitatea, recunoscute prin licenţă emisă
de autoritate naţională de reglementare competentă ori un organism echivalent
dintr-un stat membru al Uniunii Europene, de a furniza/presta, În condiţiile
reglementărilor în vigoare, serviciul de salubrizare respectiv realizarea
activităţilor specifice serviciului de salubrizare, astfel cum acestea sunt
enumerate la art.2 alin. (3) din Legea nr. 10112006 a serviciului de salubrizare
a localităţilor, rcpublicată în anul 2014, cu modificările ulterioare;

Il) lucrări tetmico-cdilitorc - lucrări de infrastructură. utilităţi publice şi
echipamente, dotări sociale, mobilare urbană, şi altele asemenea;

i) intraviţanuţ orasului Tăşnad - teritoriul oraşului Tăşnad şi al localităţilor
apartinătoare determinat prin Planul urbanistic general (PUG) aprobat şi care
cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fără construcţii, organizate şi
delimitate ca trupuri independente, planta te, aflate permanent sub ape, aflate in
circuitul agricol sau având o altă destinaţie, Înăuntrul căruia este permisă
realizarea de construcţii, În condiţiile legii;

j) extravilanul oraşului Tăşnad - teritoriul cuprins Între limita intravilanului
oraşului Tăşnad şi cel al localităţilor aparţinătoare acestuia şi limita
administrativ-teritorială a oraşului Înăuntrul căruia autorizarea executării
lucrărilor de construcţii este restricţionată, în condiţiile Icgii, fiind premisă
realizarea numai a unor categorii de construcţii;

k) zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranţă şi zonele de
protecţie. Ampriza drumului este suprafaţa de teren ocupată de elementele
constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru biciclişti,
acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin şi alte
lucrări de artă. Zonele de siguranţă sunt suprafeţele de teren situate de o parte
şi de cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea
rutieră, pentru plantaţii rutiere sau alte scopuri legate de întreţinerea şi
exploatarea drumului, pentru siguranta circulaţiei ori pentru protecţia
proprietăţilor situate În vecinătatea drumului. Din zonele de siguranţă fac parte
şi suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii,
precum şi suprafeţele ocupate de lucrările de consulidări ale terenului drumului
şi altele asemenea. Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o
parte şi de alta a zonelor de siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare
a drumului;



f) mobilier urban - elementele funcţionale şi/sau decorative amplasate în spaţiile
publice care, prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte
zonei sau localităţii cnre se amplasează cu sau fără autorizaţie de construire, in
condiţiile legii: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaie decorative,
pergole, cabine telefonice şi altele asemenea;

mj animale de fermă - animale crescute sau ţinute pentru producţia de alimente,
lână, piele ori blană sau pentru alte scopuri de fermă (bovine, cabaline, ovine,
caprine şi porclnc, animale cu blană, păsări etc.};

n) animale de companie - orice animal deţinut sau destinat a fi deţinut de către
om, în special pe lângă casă, pentru agrement sau companie/câini, pisici, etc.);

oj autorizatie de construire - actul final de autoritate al administraţiei publice
locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii
corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea,
conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor;

pj autorizatie de spargere - actul de autoritate al administraţiei publice pe baza
căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la lucrările
de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi
reabilitare privind căi de comunicaţie, de racordare la utilităţi, a reţelelor şi
dorărilor tehnico-edilitarc, lucrări de instalaţii de infrastructură, noi capacităţi
de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi
de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;

qj anexe gospodăreşti - construcţiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite
să adăpostească activităţi specifice, complementare funcţiunii de locuire, care,
prin amplasarea În vecinătatea locuinţei, alcătuiesc împreună cu aceasta ()
unitate funcţională distinctă, respectiv: magazii, depozite, bucătării de vară,
garajele, serele, piscinele, grajdurile pentru animale mari, părule şi altele
asemenea;

1) anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole - construcţiile situate În zone
izolate în extravilan şi îndepărtate de localitatea de rcşcdinţă a lucrătorilor
agricoli, menite să adăpostească maşini agricole, utilaje, mici ateliere, scule,
alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum şi spaţii pentru cazare
temporară pc timpul campanii lor agricole;

sj firma - elementul constructiv aplicabil pe clădire sau independent, pe care se
inscripţicnează datele de identificare a unei instituţii publice, societăţi
comerciale, fundaţii, denumirea comercială, obiectul de activitate sau orice alt
text specific, sub care o persoană fizică sau juridică îşi exercită activitatea într-
o clădire sau într-o incintă;

tj imprejmuiri - construcţiile definitive sau pmvizorii, cu rolul de a delimita
suprafete. arii sau parcele asupra cărora există forme de proprietate, executate
pentru protecţie împotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale (heton,
cărămidă, piatră, lemn, metal, inclusiv sârmă ghimpată Întinsă pe bulumaci),
ori prin plantaţii specifice;



u) mijloace de afişaj şi reclamă - totalitatea mijloacelorfaflşe, panouri, benerc]
prin care se realizează publicitate, respectiv se prezintă şi recomandă un
produs, se prezentă un agent economic, instituţie, asociaţie, fundatie);

v} transport public tocal - transportul public de persoane. de mărfuri, precum şi
alte servicii de transport public, astfel cum acestea sunt reglementate prin lege;

1» comerţ stradoi - comerţul efectuat în locuri special aprobate aparţinând
domeniului public al oraşului Tăşnad;

x} salubrizarea imobtlelor-execuuuee de lucrări de întreţinere exterioare şi
interioare a imobilelor sau părţi ale acestora, de igienizare, inclusiv la
subsoluri, poduri, casa scării şi alte părţi comune ale imobilului, zugrăveli,
vopsefi, mici reparaţii etc;

y} deratizare - operaţia de salubrizare a imobilelor constând in stârpirea
şoarecilor şi a şobolanilor cu substanţe chimice sau prin culturi microbiene;

=) dezinsecţia - operaţia de distrugere a insectelor dăunătoare cu ajutorul unui
insecticid;

aa) deztnfecţie - procesul de eliminare dc pc unele produse, obiecte, imobile
etc., a majorităţii microbilor, microorganismelor animale sau vegetale
dăunătoare;

hh) deşeuri urbane - deşeurile menajere şi asimilabile celor menajere, respectiv
a celor provenite din industrie, din comerţ, din sectorul public sau
administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deşeurile
menajere şi care sunt colectate, transportate, prelucrate şi depozitate Împreună
cu acestea;

ce) deşeuri rcctctabiţe - dcscurife stradale şi vegetale, precum si cele rezultate
din curătarca şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi; deşeurile de la lucrările
de intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar - gospodăreşti; deşeurile din
construcţii, reabilitări şi demolări la clădiri.dcşeurilc voluminoase; deşeuri din
producţie; deşeurile de echipamente electrice şi electronice.deşeuri periculoase
generate din activităţi medicale; nămoluri de la spălătorii auto şi din curăţarca
receptorilor pluviali;

ddj deşeuri voluminoase şi din constructii - dcşeurile solide de dimensiuni mari
(mobilier, obiecte de uz casnic şi gospodăresc, obiecte sanitare etc.), cele din
construcţii, reabilitarea şi demolarea clădirilor, din reparaţii În locuinţe sau
sedii şi spaţii comerciale, din curăţirea curţilor şi anexelor gospodăreşti,
precum şi alte deşeuri solide (moloz, zidărie, pământ în amestec cu alte
materiale sau din cxcavaţii, materiale din lemn, metale etc.) care nu pot fi
preluate in sistemele obişnuite de precolectare a deşeurilor urbane;

ee)deşeuri de echipamente electrice şi e/ectronice(DEEE) - echipamente electrice
şi electronice, inclusiv cele de uz casnic, precum şi componentele,
subansamblurilc şi produsele consurnabile, parte integrantă a echipamentului
în care acestea devin deşeuri.



CAPITOLUL II
OBLIGAŢIILE GENERALE

ALE PERSOANELOR JURIDICE ŞI ALE PERSOANELOR FIZICE PRlVIND
ÎNTREŢINEREA CURĂŢENIEI, MENŢINEREA IGIENEI ŞI ASPECTULUI

ESTETIC AL ORAŞULUI TĂŞNAD

Art. 3 - Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să ia măsuri pentru asigurarea
întreţinerii, curăţeniei şi îmbunătăţirii aspectului edilitar al clădirilor, curţilor,
împrejmuirilor, căilor de acces, precum şi a străzilor, drumurilor, locurilor publice şi
zonelor verzi precum şi a terenurilor deţinute cu orice titlu. În acest scop le revin
următoarele obligaţii:

a) să întreţină in stare corespunzătoare clădirile În care îşi desfăşoară activitatea
sau in care locuiesc, imprejmuirile acestora, prin efectuarea lucrărilor de
reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;

b) să întreţină curăţenia locuinţelor pe care le deţin in proprietate sau cu orice
titlu, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi a spatiilor de folosinţă comună;

c) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor
sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor clădirilor în care îşi desfăşoară
activitatea, inclusiv spălarea, curătarea şi zugrăvirea periodică il acestora;

d) să menţină permanent curate şi estetice panourile publicitare pe care le deţin
sau le amplasează pc teritoriul oraşului Tăşnad, sau pe mijloacele de transport
în comun;

e) să nu amplaseze panourile publicitare sau bannere în aşa tel încât să deranjeze
traficul rutier şi pietonal, sau desfăşurarea altor activităţi;

f] să asigure şi să menţină împrejmuirea corespunzătoare a clădirilor în care îşi
desfăşoară activitatea;

g) să asigure igiena în clădirile şi incintele în care îşi desfăşoară activitatea sau în
care locuiesc, deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, deratizare,
dczinsecţie şi dezinfecţie;

h) să asigure şi să menţină curăţenia pe trotuare, pe zonele verzi aferente
imobilelor unde locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea, a locurilor de parcare
pe care le folosesc, precum şi în jurul garajelor pe care le deţin;

i) să respecte măsurile stabilite de Consiliul Local al Oraşului Tăşnad pentru
asigurarea igienei publice şi curăţeniei în oraş;

j) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora
pe drumurile publice, în vederea evitării murdăririi acestora, iar daca acest
lucru ş-a petrecut, să intreprindă măsurile necesare pentru remediere, inclusiv
prin spălare dacă este cazul, pe cheltuiala proprie;

k) să încheie contract de prestări servicii publice de salubrizare, pentru
eolectarca, transportul şi depozitarea deşeuri lor menajere;

1) să deţină pubele standardizate pentru precolectarea deşeurilor rezultate di»
activitatea proprie;



m) să asigure manipularea corespunzătoare a pubelelor pentru precolectarea
dcşeurilor rezultate din activitatea proprie, pentru a evita împrăştierea acestora
pe domeniul public;

n) să depună separat deşeurile reciclabile, acolo unde există recipientc special
destinate acestui scop, asigurate de operatorul de servicii publice de
salubrizare;

o) să depoziteze deşeurile menajere şi rcciclabile numai in recipientele
standardizate deţinute;

p) să amplaseze recipientcle pentru colectarea deşeurilor menajere şi reciclabile
astfel încât să nu deranjeze cetăţenii care locuiesc în imobilele învecinate;

q) să nu transporte in vederea depozitării la punctele de colectare nici un fel de
deşeuri fără existenţa unui contract cu un operator autorizat prin care să se
prevadă natura deşeurilor transportate, cantitatea acestora şi destinaţia;

r) să contracteze servicii de colectare, transport şi lncinerare a deşeurilor
spitaliceşti rezultate din activitatea sanitară de stat şi particulară, numai cu
operatorii autorizaţi de autorităţile competente şi să utilizeze numai rccipiente
speciale destinate acestor tipuri de deşeuri;

s) să asigure colectarea deşeurilor rezultate in urma activităţilor de construire,
reparaţii, curăţare şi igienizare a clădirilor şi a altor incinte, precum şi a celor
din amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi numai în containcre standardizate
şi să încheie pentru transportul lor contract cu operatorul de servicii publice de
salubritate. Asigurarea containerelor şi efectuarea transportul acestor tipuri de
deşeuri se face, contra cost şi trebuie solicitată operatorului de servicii publice
de salubrizare, speciflcându-se compoziţia şi originea deşeurilor. Fac excepţie
situaţiile În care persoana fizică sau juridică deţine recipiente standardizate pe
care le transportă cu autovehiculele proprii;

t) să asigure amplasarea la intrarea din stradă către punctele de lucru şi la sediul
unde îşi desfăşoară activitatea a unui coş de dimensiuni reduse pentru
colectarea hârtii lor, ambalejelor, şi resturilor de ţigări. Această obligaţie revine
in special agenţilor economici cu profil comercial;

u) să asigure îndepărtarea zăpezii şi gheţii de pe trotuarele din dreptul clădirilor
şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea sau în care locuiesc. Zăpada şi
gheata îndepărtate se vor depune pe carosabil lângă bordură fără să împiedice
circulaţia şi scurgerea apei în sistemul de canalizare,

v] să presare nisip cu sare, clorură de calciu sau alte materiale antidcrapante
autorizate pe trotuare, in fala imobilelor şi incintelor in care îşi desfăşoară
activitatea sau locuiesc, în scopul prevenirii formării poleiului şi a gheţii;

w) să nu ardă deşeuri vegetale, menajere sau de altă natură in curţi, pe străzi sau
în orice alte locuri unde locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea;

x} să asigure păstrarea curăţeniei în jurul recipientelor de precclectare a
dcşeurilor, oriunde ar fi acestea amplasate;



y) să asigure împrejmuirea şi salubrizarea şi aspectul estetic al terenurilor pe care
le deţin cu orice titlu, atât a celor din intravilanul oraşului cât şi din extravilan
precum şi a celor situate de-a lungul căilor de comunicatie rutieră sau
feroviară;

z) să desfiinţeze imprejmuirile improvizate şi neautorizate de pe străzi şi din
jurul imobilelor de locuit şi a sediilor;

aa) să efectueze, prin operatorii specializaţi, lucrările de dcratizare şi dezinsecţic,
conform reglementărilor legale în vigoare; să asigure, când este necesar,
înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor degradate ale imobilelor unde îşi
desfăşoară activitatea sau unde locuiesc;

bb} să asigure curăţirea şi întreţinerea permanentă a şanţurilor şi podctefor În zona
imobilelor unde locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea;

ce] să păstreze în bună stare de folosinţă şi să nu degradeze băncile (inclusiv prin
scriere), coşurile pentru hârtii, indicatoarele de circulaţie, panourile de afişaj şi
refugiile de călători din staţiile mijloacelor de transport în comun;

dd) să păstreze curăţenia şi ordinea pe arterele de circulaţie, în parcuri, locuri de
joacă pentru copii, locuri de agrement, precum şi în alte locuri publice;

ce) să nu arunce hârtii, ambalaje, resturi alimentare sau nealimentare, precum şi
orice alte deşeuri pe domeniul public;

ff) să nu comercializeze seminţe sau alte produse agroalimentare, în locuri
publice, fără autorizaţie eliberată conform prevederilor legale;

gg) să nu arunce cojile seminţelor pe domeniul public sau privat al oraşului;
hh) să nu cultive pc spaţiile verzi aferente blocurilor de locuit, legume ŞI

zarzavaturi şi să refacă spaţiile verzi astfel afectate;
ii) să nu Întindă rufele sau alte obiecte pe suporturi improvizate în jurul

blocurilor de locuit;
.ii) să nu utilizeze mijloace sau surse neautorizate de încălzire a locuinţelor, care

emană noxe, provocând disconfort vecinilor sau afectând faţadele imobilelor;
kk) să nu murdărească prin scriere sau desenare clădirile, gardurile, monumentele

şi statuile de pe raza oraşului Tăşnad;
Il) să monteze şi să păstreze tăbliţa cu numărul de imobil la loc vizibil, pe fiecare

imobil;
mm) să nu murdărească drumurile şi spaţiile publice cu orice fel de materiale:

balast, mcrtare, noroi, bctoane, carburanţi. ulciuri, deşeuri sau alte materiale,
precum şi cu produse agricole;

nn) să nu păşuneze animalele în zonele de locuit de pe teritoriul administrativ al
oraşului Tăşnad sau pe malurile apelor;

00) să nu circule cu vehicule cu tracţiune animală (căruţe) în cartierele de blocuri;
pp) să nu folosească şi să nu edifice toalete şi fose seprice în afara construcţiilor în

zonele în care există reţea de canalizare funcţională, cu excepţia cazurilor în
care acestea sunt racordatc la reţea;

,



qq)tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu
orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă (art. 2 pot. 25) din Legea nr.
61/1991);

IT) tulburarea IinlştliIocatarilor intre orele 2200 - 800 şi 131111- 1400 de către orice
persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat,
obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau in sediile
persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din
imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora
(art. 2 pct. 26) din Legea nr. 61/1991);

ss) să erboreze permanent drapelul României pe cdificiile şi în sediile autorităţilor
şi instituţiilor publice, la sediile partidelor politice, ale sindicatelor, ale
instituţiilor de Învăţământ şi cultură, a gării. Conducătorii autorităţilor şi
instituţiilor publice răspund de menţinerea drapelului României într-o stare
corespunzătoare.

CAPITOLLIL III
OBLIGAŢII SPECIFICE ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE, AGENŢILOR

ECONOMICI, PERSOANELOR FiZICE ŞI PERSOANELOR JlJRIDICE PE
DOMENII DE ACTIVITATE

Secţiunea 1
Obligatii privind Întreţinerea domeniului public şi privat

al oraşului Tăşnad

ArtA - Întreţinerea domeniului public şi privat al oraşului Tăşnad constituie o
obligaţie a persoanelor fizice şi juridice şi asociaţiilor de proprietari. În acest scop este
interzisă:

a) depozitarea sau abandonarea pe domeniul public al oraşului Tăşnad a oricărui
fel de construcţii metalice, construcţii provizorii, aparate de orice fel ori utilaje
defecte, autovehicule degradare sau dezmembrare, caroserii, rulate, tonete,
chioşcuri;

b) depozitarea direct pc trotuar, sol, sau pe carosabilul străzilor a materialelor de
construcţie: mortar, beton, nisip, balast, pământ rezultat din săpături, alte
deşeuri amestecate/resturi rezultate din activităţi de reparaţii şi amenajări la
clădiri şi locuinţe şi din demolarea unor construcţii civile sau industriale. Se
cxceptează de la aceste prevederi materialele de construcţie ambalate sub
orice formă, dacă nu afectează solul, cu condiţia achitării taxelor legale pentru
ocuparea temporară a domeniului public şi depozitarea lor În mod ordonat;

c) depozitarea deşeurilor şi materialelor de construcţii de natura celor de la lit. b)
în alte recipiente decât cele standardizate, în funcţie de cantitate, compatibile



cu sistemul de colectare şi transport al operatorului de servicii publice de
salubrizare sau al constructorului;

d) ocuparea domeniul public cu materiale de construcţie (nisip, balast, piatră,
cărămizi, bolţari, ţigle, lemne eto.) fără aprobarea serviciilor de speclalitatc şi
fără plata raxei zilnice pentru ocuparea temporară a domeniului public,
stabilită conform prevederilor legale;

c) depozitarea pe domeniul public de paleti/recipiente/corrtaiuere care conţin
materiale de construcţii, schele, barăci fără aprobarea serviciilor de
specialitate şi fără plata taxci zilnice pentru ocuparea temporară a domeniului
public, stabilită conform prevederilor legale;

t) montarea de schele, macarale sau alte utilaje pentru construcţii fără aprobare
şi fără plata taxei pentru ocuparea temporară a locurilor publice, stabilită
conform prevederilor legale;

g) executarea oricărui tip de construcţii fără asigurarea de schele cu plasă de
protecţie şi fără respectarea condiţiilor pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi
pietonale în deplină siguranţă. Pentru executarea lucrărilor, schelele vor fi
asigurate cu tunel de trecere, acolo unde nu este posibilă asigurarea circulaţiei
pietonale prin amenajarea unul trotuar provizoriu din plăci de beton
prefabricate sau podină de lemn, sau se va rcdirija circulaţia pietonală după
obţinerea unui aviz prealabil;

h) amplasarea pe domeniului public de construcţii improvizate (scene, corturi şi
alte construcţii) fără aprobarea Primăriei şi fără plata taxci zilnice pentru
ocuparea temporară a domeniului public, stabilite conform legii şi fără
respectarea condiţiilor pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietona1e în
deplină siguranţă;

i) executarea oricărui tip de reparaţii ale autovehiculelor şi autocamioanelor pe
domeniul public al oraşului Tăşnad;

j) expunerea autovehiculelor pe domeniul public (inclusiv în parcări amenajare)
în vederea vânzării;

k) spălarea covoarelor sau a altor obiecte, de orice fel, pe domeniul public;
1) amenajarea de planuri lnclinate din orice fel de material pe domeniul public,

lângă bordură, În scopul facilitării manevrelor de parcare, oprire sau staţionare
a aurovehiculelor.

Secţiunea 2
Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care execută lucrări de construcţii,

reparaţii şi dcmolări la clădiri, lucrări edilitar - gospudăreşti

Art. 5 - Persoanele fizice şi juridice care execută lucrări de construcţii, reparaţii
şi demolări la clădiri precum şi lucrări edilitare gospodăreşti au următoarele obligaţii:

a) să execute lucrările edilitar-gospodăreşti, de construcţii. reparaţii sau de
intervenţii la reţeaua tehnlco-edilltară, doar după obţinerea prealabilă a



avizejor sau, după caz, a autorizatiilor eliberate în condiţiile legii de către
compartimentele de specialitate ale Primăriei Oraşnlni Tăşnad;

b) să nu execute lucrări de construcţii, reparaţii şi reabilitări la imobile, inclusiv la
cele care impun utilizarea unor schele amplasate pe domeniul public, fără
aprobarea prealabilă a compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei
Oraşului Tăşnad;

c) să execute lucrările de zugrăvire sau refacere a fatadelor precum şi lucrările de
reabilitare termică a imobilelor luând toate măsurile de protejare a curăţeniei
şi integrităţii troruarelor sau spaţiilor verzi aparţinând domeniului public sau
privat al oraşului Tăşnad;

d) să îrnprejrnuiască cu panouri speciale de protecţie organizlirile de şantier,
amplasamentele şi incintele şantierului lucrărilor de construcţii care se ediflcă
sau la lucrările de construcţie sau intervenţie, inclusiv la dotările tehnice-
edilitare şi să ia toate măsurile corespunzătoare de întreţinere a împrejmuirilor;

e) să nu preparare mortare, betoane sau alte materiale de construcţii direct pe
domeniul public;

f) să predea amplasamcntul după finalizarea lucrărilor edilitar-gospodăreşti,
adus la cotă şi rară resturi materiale (pietre, bolovani, balast, alte reziduuri
etc.);

g) să efectueze lucrările de salubrizare a domeniului public şi a amplasamentelor
organizărilor de şantier aprobate, atât pe parcursul derularii lucrărilor edilitar-
gospodărcşti cât şi la finalizarea lor şi să aducă amplasamentul la starea
iniţială;

h) să încheie contract cu operatorul de servicii de salubritate autorizat pentru
colectarea, transportul şi depozitarea deşeuri lor, pentru materialele şi deşeurile
rezultate În urma activităţii;

i) să ia toale măsurile de împledicare a producerii şi răspândirii prafului în şi din
incinta organizărilor de şantier, pc traseul lucrărilor edilitar-gospodăreşti şi pe
amplasamentclc pc care se execută lucrări de demolare construcţii, prin
realizarea stropirii, prin pulverizare cu apă, a amplasamentului sau porţiunilor
din clădire supuse demolării;

j) să amenajeze şi să întreţină permanent În stare de curăţenie căile de acces din
organlzările de şantier şi până la căile şi drumurile publice, înainte de
începerea construcţiilor/lucrărilor edilltar-gospodărcşti şi pe parcursul
executării lucrărilor pentru a preveni murdărirea străzilor, trotuarelor, la
ieşirea din zona construibilă;

k) să înrreprindă măsuri de asigurare a unei rampe de spălare sau de curăţate a
roţilor autovehiculelor !utilajelor de orice fel care părăsesc organizările de
şantier şi care se angajează în circulaţia pe drumurile publice şi să ia orice alte
măsuri pentru a preveni murdărirea căilor publice;

1) să instaleze şi să menţină la loc vizibil, până la Închiderea şantierului, un
panou metalic, de minim 60x90 cm, care să conţină informaţiile privind



constructorul şi beneficiarul lucrărilor, data începerii şi flnalizării lucrărilor,
etc., prevăzute În Ordinul nr. 9111991 al Ministrului Lucrărilor Publice şi
Amenajării Teritoriului:

mj să ia măsurile ce se impun cu privire la repararea şi curătarea guri lor de
scurgere a apelor pluviale, În cazul în care prin lucrările efectuate, acestea au
fost deteriorate;

n) să asigure rccipientele de precolectare a deşeurilor menajere la punctele de
lucru, organizările de şantier, pe traseul lucrărilor edilitar - gospodăreşti,
pentru personalul propriu;

o) să execute sau să asigure executarea în termenul stabilit de compartimentele
de specialitate ale Primăriei Oraşului Tăşnad a lucrărilor de reparaţii la
trotuarele, partea carosabilă a străzilor sau spaţiile verzi afectate sau degradare
ca urmare a lucrărilor efectuate;

p) să nu deterioreze, prin lucrările efectuate, instalaţiile edilitar-gospodăreşti de
pe domeniul public (receptori pentru ape pluvia1e, cămine de scurgere şi
racord, hidranţi erc.);

q) să asigure grupuri sanitare (WC-uri ecologice} pentru personalul propriu în
incinta punctelor de lucru, organizărilor de şantier sau pe amplasamentele
lucrărilor de investiţii la reţelele publice ori alte lucrări pe care le execută;
grupurile sanitare (\VC-urile ecologice) vor fi folosite conform normelor de
igienă şi se vor goli şi dezinfecta zilnic de către operatorul de specialitate
pentru a se evita răspândirea mirosurilor neplăcute.

Secţiunea 3
Obligaţiile specifice ale agentilor economici şi ale altor unităţi cu privire la

întreţinerea şi asigurarea viabilităţii drumurilor publice

Art. 6 - Agenţii economici specializaţi precum şi alte unităţi care execută lucrări
edifitar-gospodăreşti, în funcţie de specificul activităţii, au următoarele obligaţii privind
întreţinerea şi asigurarea viabilităţii drumurilor publice:

al să predea amplasamentul Primăriei Oraşului Tăşnad la terminarea executării
lucrărilor la trama stradală. Nerecepţionarea lucrării de către Primăria Oraşului
Tăşnad. precum şi motivele pentru care nu a fost recepţionată lucrarea, vor fi
transmise agentului economic, În termen de maximum 48 de ore;

b) predarea-primirea amplasamentului de către Primăria Oraşului Tăşnad, în
conformitate cu normativelc În vigoare, se face in termen de maximum 5 zile
de la solicitarea agentului economic;

c) să execute lucrările de refacere a domeniului public În termen de 10 zile şi în
conformitate cu normativele În vigoare;

d) să ia toate măsurile de împrejmuire şi semnalizare vizibilă a perirnetrului in
care se efectuează lucrările precum şi a oricărui obstacol aflat pe partea



carosabilă, care stânjeneşte sau pune în pericol siguranţa circulaţiei, inclusiv de
înlăturare a obstacol ului;

e) să execute sau să întreţină reţele de instalaţii subterane, sens în care vor fixa şi
vor menţine la cota nivelului stratului de uzură a părţii carcsabile şi a
trotuarelor, piesele vizibile ca: răsuflători de gaze, capace de la căminele de
vizitare, gurile de scurgere ale apelor pluvialc şi să menţină în bună stare
sistemul rutier pe traseul acestor instalaţii,

f) să cureţe, să decolmateze şi să menţină în stare de funcţionare gurile de
scurgere a apelor pluviale de pe drumurile publice şi să degajeze iarna, zăpada
şi gheaţa ce se depune, în scopul evitării sau înlăturării inundaţiilor ori formării
apelor stagnante.

g) să Întreţină şi să repare pavajele şi spaţiile verzi care apartin domeniului public
al oraşului şi sunt aferente staţiilor de alimentare cu carburarrţi şi lubrifianţi pe
care le au în exploatate;

h) să execute pe bază de autorizaţie de construire, eliberată de Primăria oraşului
Tăşnad şi cu avizul deţinătorilor de utilităţi publice toate lucrările cdilitare,
inclusiv organizările de şantier ale căror trasee se înscriu pe domeniul public,
de exemplu: străzi, spaţii verzi, parcuri, pieţe

i) să execute pe bază de autorizaţie de spargere, eliberată de Primăria Oraşului
Tăşnad, prin Compartimentul urbanism, toate intervenţiile de pe domeniul
public la reţelele tehnico-edilitare subterane aflate pc domeniul public al
oraşului, Executarea intervenţiilor de acest fel exclusiv pe baza autorizaţiei de
spargere cade atât în sarcina beneficiarului, cât şi a executantului lucrării. În
cazul unor lucrări accidentale sau avarii la care trebuie să se intervină în regim
de urgenţă, deţinătorii de utilirăţi publice au obligaţia să anunte telefonic, prin
fax sau prin notă telefonică Compartimentului urbanism care eliberează
autorizaţia de spargere.

Secţiunea 4
Obligaţii specifice

ale cetăţenilor din localităţile aparţlnătoare oraşului Tăşnad

Art. 7 - Cetăţenii care locuiesc în localităţile aparţinăroarc oraşului Tăşnad au, pe
lângă obligatiile cu caracter general prevăzute la an. 3 din prezenta hotărâre,
următoarele obligaţii specifice:

a) să efectueze lucrările de racordare la reţeaua de canalizare sau să colecteze
apele uzate in fose septice, În scopul prevenirii infiltraţiilor în soiuri şi ape
freatice;

b) să depoziteze gunoiul de grajd conform prevederilor legale;
c} să asigure şi să păstreze curăţenia trotuarelor şi părţii carosabile a străzii sau

drumului din jurul imobilelor, să desfiinţeze împrejmuirile inestetice şi să
desfiinţeze grădinile de zarzavaturi de pe domeniul public, din fata imobilelor;



d) să decolmateze primăvara şi toamna şanţurile şi podcţcle din jurul imobilelor;
e) să cureţe şi să întreţină în stare de funcţionare canalele de desecare aflate pe

terenurile agricole;
f) să îndepărteze zăpada şi gheata de pe trotuarele din jurul imobilelor În care

locuiesc, conform prevederilor legale;
g) să circule cu vehiculele cu tracţiune animală pc drumurile publice doar acolo

unde circulaţia este permisă şi să asigure menţinerea curăţeniei stradale,
folosindu-se pentru animalul de tracţiune scutul protector şi sacul cu nutreţ;

h) să conducă animalele izolate sau în tU11l1ăcât mai aproape de marginea dreaptă
a drumului public, Persoanele care conduc animalele spre păşune sunt obligate
să păstreze curăţenia şi ordinea pe arterele de circulaţie, să asigure protecţia
pomilor, florilor, peluzelor şi a altor plantaţii din faţa imobilelor;

il să precolecteze deşeurile menajere în europubele;
j) să nu depoziteze pc domeniul public materiale de construcţie, utilaje agricole,

autovehicule degradate şi deşeuri de orice fel;
k) să amplaseze în curţile proprii adăposturile pentru creşterea animalelor,

conform prevederilor legale.

Secţiunea 5
Obligatii privind gestionarea deşeurilor

Art. 8 - (1). Persoanelor fizice şi juridice le revin următoarele obligaţii privind
modul de gestionare a diferitelor tipuri de deşeuri:

a) să solicite operatorului de servicii publice de salubrizare, contra cost, preluarea
periodică, transportul şi depozitarea, în ordinea prioritară a solicitărilor scrise
sau telefonice, înregistrate, a deşeurilor vcluminoase şi din construcţii,
specificând şi caracteristicile deşeuri lor, În acest scop persoanele juridice vor
încheia un contract cu operatorul serviciilor publice de salubrizare a deşeurilor;

b] să nu depoziteze deşeuri voluminoase şi din construcţii în stradă ori in alte
locuri aparţinând domeniului public, anterior solicitării de colectare, transport
şi depozitare a acestora;

c) să colecteze şi să asigure transportul deşeurilor voluminoase, din construcţii,
reabilitarea şi demolarea clădirilor, din reparaţii în locuinţe sau spaţii
comerciale, din curăţirea curţilor şi anexelor gospodăreşti numai în recipiente
standardizate, de tip containere de diverse capacităţi;

d) să asigure în calitate de organizator colectarea şi transportul deşeurilor rezultate
în urma organizării unor manifestări, evenimente publice sau private de orice
fel, pe bază de contract încheiat În prealabil;

e) să gestioneze deşeurile stradalc, deşeurile vegetale rezultate din curătarea ŞI

întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi, conform legislaţiei care le
reglementează activitatea;



f) să gestioneze deşeurile periculoase din producţia sau activitatea proprie,
conform legislaţiei care le reglementează activitatea.

g) să nu depoziteze dcşeurile provenite din activitatea proprie de producţie,
comercializare etc. la punctele de colectare ale asociaţiilor de
proprietari/locatari, sau la alte puncte de colectare a deşeurilcr care deservesc
alţi utilizatori.

h) să nu arunce sau să depoziteze deşeurile de orice fel in alte locuri decât cele
anume desemnate pentru fiecare categorie de utilizatori;

il să depoziteze DEEE la punctele gospodăreşti sau în faţa caselor de locuit, în
prima zi de luni din lunile aprilie şi octombrie, urmând ca operatorul local de
salubritate să le transporte la punctele de colectare.

(2) Operatorului de servicii publice de salubritate îi revin următoarele obligaţii:
al să realizeze activităţile de salubrizare, la termenele şi în condiţiile stabilite de

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad prin Regulamentul de salubrizare aprobat:
b) să ridice deşeurilc menajere cu frecvenţa şi programul de ridicare prevăzute în

Regulamentul de salubrizare aprobat;
c) să afişeze în mod obligatoriu programul de ridicare a deşeurilor la fiecare

punct de colectare şi să urmărească permanent dacă acesta este afişat;
d) să Încheie contracte cu toţi utilizatorii persoane fizice şi juridice;
e) să presteze serviciul de salubritate tuturor utilizatorilor cu care a încheiat

contract de prestare a serviciului;
f} să incarce şi să transporte întreaga cantitate de deşeuri menajere de pe raza

oraşului Tăşnad;
g) să lase şi să menţină în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării după

ridicarea deşeurilor;
h) să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare şi să le Înlocuiască

urgent pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;
il să asigure permanent curăţenia şi igiena căilor publice;
j) să asigure permanent golirea coşurilor stradale;
k) să asigure curăţarea şi transportul zăpezii de pe trotuare şi să le menţină m

funcţiune pe timp de polei sau îngheţ;
1) să factureze serviciile prestate pe domeniul public în conformitate cu cantitătile

cântărite sau confirmate în comun cu reprezentanţii compartimentului de
specialitate, la tarifele legal aprobate;

m) să evalueze În mod corect şi real cantităţile de deşeuri care provin de la diferiţi
beneficiari ai serviciilor de salubritate - persoane fizice sau juridice, sa
transporte şi să factnreze În mod corespunzător cantităţile respective;

n) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să
ia măsurile ce se impun, după caz. La sesizările scrise, operatorul va răspunde
tot În scris, în termen de maxim 30 de zile de la Înregistrarea acestora. În
tennen de 24 ore se va comunica Primăriei Oraşului Tăşnad fiecare reclamaţie
şi sesizare, precum şi modul de soluţionare a acestora; Registrul de reclamaţii şi



sesizări va cuprinde numele, prenumele şi adresa reclamantului, data şi ora
anunţării reclamaţiei sau sesizării, data şi ora rezolvării, tipul utilajului folosit şi
forţa de muncă;

o) să cureţe, după fiecare ridicare a deşeurilor municipale, platformele
gospodăreşti, spaţiul din jurul lor şi spaţiul din jurul pubelclor pe care le
deserveşte, pe o rază de 5 m. Dacă pe platformele de colectare sau lângă
puhele, apar depozitări de moloz, resturi vegetale, obiecte voluminoase etc.,
acestea vor fi ridicate în maxim 24 ore de la constatare;

p) să dezinfecteze lunar platformele organizate;
q) să amplaseze platforme pentru depozitarea de deşeuri numar în locurile

stabilite prin documentaţiile urbanisticc legal aprobate:
r) să pună la dispoziţia utilizatorilor care solicită spre închiriere pe durată limitată,

containerc pentru colectarea molozului provenit din construcţii sau din
demolări şi să asigure transportul acestora in maxim 4 ore de la expirarea
termenului de închiriere:

s} să asigure funcţionarea gurilor de scurgere amplasate pe platformele de
colectare;

t) să asigure curăţenia, în cazul desfăşurării unor manifestări de amploare, atât in
timpul activităţilor respective, cât şi după încheierea lor;

u) să asigure, la incetarea sau după caz rezilierea contractului de salubrizare,
continuitatea prcstării activităţii în condiţiile stipulare in contract, până în
momentul preluării acesteia, în mod legal, de către un nou operator.

Secţiunea 6
Obligatii

privind creşterea animalelor de fermă pe teritoriul oraşului Tăşnad

Art. 9 - (1) Pe teritoriul oraşului este permisă creşterea animalelor cu respectarea
prevederilor legale.

(2) Creşterea şi întreţinerea animalelor şi păsărilor, cu excepţia celor de companie,
este interzisă în oraşul Tăşned, În ZOIlaA, aşa cum a fost delimitată prin Hotărârea
Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 59/2002 privind încadrarea terenurilor, pe zone,
in intravilan şi cxtravilan.

Secţiunea 7
Obligatii

privind detinerea animalelor de companie pe teritoriul oraşului Tăşnad

Art. 10 - Persoanele fizice sau juridice care deţin animale de companie pc
teritoriul oraşul Tăşnad au următoarele obligaţii:

a) să respecte normele sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare
privind creşterea şi deţinerea animalelor de companie:



b) să crească şi să deţină animale de companie doar cu carnet de sănătate care să
evidenţieze vaccinările şi dcparazitările, la zi;

c] să asigure acestora condiţiile, îngrijirea şi atenţia necesare, ţinând cont de
nevoile etologice, în funcţie de specie şi rasă:

d) să respecte distanţa de minim 10 m a amplasamentului adăpostului câinelui
atât fală de apartamentele din curţile cu folosinţă comună cât şi faţă de
imobilele învecinate;

e) să nu permită circulaţia liberă, atât ziua cât şi noaptea, a câinilor in curţile de
folosinţă comună sau pe drumurile publice fără însoţitor;

f) să respecte normele generale de curăţenie, igienă şi întreţinerea în condiţii
optime a spaţiului comun, precum şi să evite deranjarea liniştii şi ordinii
publice;

g) să afişeze în calitate de proprietari sau deţinători de câini de companie, la loc
vizibil, la intrarea În imobil sau la accesul pe proprietate, a unei plăcute de
avertizare cu lnscriptionarea "Câine periculos" sau ,,Atenţie câine agresiv",
după caz, astfel cum aceştia sunt definiţi potrivit legii;

h) să dispună în timpul plimbării animalelor de companie pe domeniul public de
materiale necesare pentru curăţirea locului şi evacuarea dejecţiilor fiziologice.
Prin materiale necesare păstrării curăţeniei se înţelege mătură, făraş, pungă de
unică folosinţă sau pungă şi mănuşi de unică folosinţă;

i) să asigure plimbarea câinilor de companie pe domeniul public doar cu lesă, iar
cei din categoria câinilor periculoşi sau agresivi cu lcsă şi botniţă, iar
însoţitorii, pe timpul plimhării animalelor de companie, trebuie să aibă asupra
lor o copie după actul de identitate al proprietarului animalului şi a carnetului
de sănătate al animalului.

Art. 11 _ Pe teritoriul oraşului Tăşnad este interzisă deţinerea de animale de
companie de către asociaţiile de proprietari sau de către proprietari/locatari din cadrul
asociaţiilor de proprietari în spaţiile comune, în jurul imobilelor sau in adăposturi
amplasate pe domeniul public.

Secţiunea 8
Obligatii

privind administrarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, conservarea şi protecţia mediului

Art. 12 _ (1) Întreţinerea, amenajarea spaţiilor verzi şi protecţia mediului
constituie o prioritate în oraşul Tăşnad şi în acest sens persoanele fizice, asociaţiile de
proprietari şi persoanele juridice au următoarele obligaţii:

a) să întreţină şi să asigure regenerarea perdelelor şi aliniamentelor de protecţie,
arborilor, arbuşti lor, gardurilor vii, vegctaţiei ierboase şi floricole din
perimetrul imobilelor şi terenurilor deţinute cu orice titlu;

b] să efectueze periodic lucrări de: salubrizare, de cosire a vegctaţiei, plamare de
material dendrofloricol, de udare a vegetaţiei, de tundere a gardului viu, pe



terenul aferent imobilelor pe care le deţin cu orice titlu şi anume, în curţi,
grădini, inclusiv alei, căi de acces şi spaţii verzi amenajare;

c) să efectueze periodic lucrări de salubrizare, cosirea vegetaţiei, pe terenurile
deţinute cu orice titlu de-a lungul căilor de comunicaţii;

d) sa asigure un aspect îngrijit al ferestrelor, balcoanelor, teraselor şi a altor
locuri cu impact asupra spaţiului public;

el să coopereze cu administraţia publică locală şi cu autoritatea teritorială pentru
protecţia mediului la toate lucrările preconizate În spaţiile verzi şi să facă
propuneri pentru îmbunătăţirea amenajării acestora;

1) să nu diminueze suprafeţele inventariate ca zone verzi:
g) să extindă suprafeţele de spaţii verzi, să amelioreze ŞI să regenereze

compoziţia şi calitatea peisagistică a acestora;
h) să respecte regulile de apărare Împotriva incendiilor pe terenurile cu vegetaţie.
(2) Persoanele juridice şi persoanele fizice care funcţionează sau domiciliază Într-

un imobil au aceleaşi obligaţii în ceea ce priveşte întreţinerea spaţiilor verzi, in
concordanţă cu suprafaţa deţinută în imobilul respectiv.

ArL 13 - Pe teritoriul oraşului Tăşnad şi localităţile aparţinătoare este interzisă:
a) distrugerea, deteriorarea, ruperea sau furtul arborilor şi arbuştilor. a gardului

viu, a florilor, aranjamentelor tlorale din parcuri, grădini, scuaruri, a celor
dintre blocuri, de pe domeniul public şi privat al oraşului Tăşnad;

b) folosirea neautorizată a terenurilor cu spaţii verzi;
el ocuparea nelegitimă a terenurilor cu spaţii verzi sau schimbarea destinaţiei

acestora;
d) deteriorarea spaţiilor verzi prin incendiere;
e) păşunatul animalelor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat

din zonele de locuit ale oraşului Tăşnad;
f) aruncarea pc spaţiile verzi de mase plastice, hârtii, sticle, resturi animaliere,

deşeuri menajere sau orice alt tip de deşeuri.
g) distrugerea, deteriorarea sau murdărirea spaţiilor, aparatelor sau

echipamentelor de joacă pentru copii sau utilizarea dotărilor existente În
locurile de joacă de către persoanele adulte;

il) distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, sistemelor de drenaj,
instalaţiilcr tehnice şi inginereşti, a mobilierului urban (bănci, coşuri de gunoi,
stâlpi ornamentali, jardiniere) şi a indicatoarelor amplasate pe spaţiile verzi;

i) distrugerea sau deteriorarea spaţiilor verzi prin depozitarea de reziduuri
menajere şi din construcţii;

j) distrugerea spaţiilor verzi prin poluare cu ape reziduale, chimicale, deşeuri de
producţie, produse petroliere sau alte substanţe nocive.

k) circulaţia sau staţionarea autovehiculelor sau a vehiculelor de orice fel pe
spaţiile verzi;

1) intrarea cu mijloace auto, mOIO, mijloace de tracţiune animală în parcuri, pe
scuaruri sau alte spaţii verzi publice. Fac excepţie autovehiculele de



intervenţie: pompierii, poliţia, jandarmeria, salvarea, utilajele care deservesc
spaţiile verzi sau care efectuează servicii publice.

m) travcrsarea de către pietoni a spaţiilor verzi;
n) plimbarea liberă a animalelor de companie prin locurile amenajare ca spaţii

verzi, unde există flori şi arbuşti, fără o supraveghere strictă din partea
deţinătorilor, precum şi imbăierea acestora În locurile publice (fântâni
arteziene);

o) executarea de reparaţii de orice fel a autovehiculelor pe spaţiile verzi;
p) spălarea autovehiculelor pe spaţiile verzi;
q) cosirea vegetaţiei fără autorizaţie în parcuri, zone verzi, scuaruri sau grădini

publice;
r] colectarea plantelor medicinale (flori de tei, salcâm etc.} şi a vegetaţici

ierboase;
s] cultivarea de legume şi zarzavaturi pc spaţiile verzi de pe domeniul public;
t) împrejmuirea zonei verzi - domeniu public - fără autorizaţie;
u) executarea de tăieri de corecţii şi defrişări a arborilor şi arbuşti lor, fără drept;
v} plantarea pe domeniul public de către persoanele fizice sau juridice şi asociaţii

de proprietari, de arbori şi arbuşti de orice fel, fără avizul compartimentului de
specialitate din cadrul Primăriei Oraşului 'lăşnad,

w) însuşirea arborilor doborâţi de fenomene naturale sau a arborilor care au fost
defrişaţi în cadrul unor lucrări specifice fără aprobarea compartimentului de
specialitate din cadrul Primăriei Oraşului Tăşnad:

x) executarea unor lucrări edilirar-gospodăreşti care afectează spaţiile verzi fără
aprobarea compartimentului de specialitate al Primăriei Oraşului Tăşnad şi
fără plata anticipată a contravalorii lucrărilor de refacere a zonei verzi;

y) amplasarea bătăroarelor de covoare pe spaţiile verzi, aparţinând domeniului
public, de pc teritoriul oraşului Tăşnad;

z} utilizarea domeniului public pentru diferite activităţi gospodăreşti; spălat rufe,
covoare, autovehicule sau a altor obiecte de uz casnic, uscatul rufelor, gătitul
etc.

Secţiunea 9
Obligaţii privind combaterea unor dăunători pe teritoriul oraşului Tăşnad

Art. 14 - Persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii cu privire la
activitatea de combatere a unor dăunători pe teritoriul oraşului Tăşnad:

al să efectueze lucrările de salubrizare şi igienizare a spaţiilor proprii de
depozitare a deşeurilor menajere, a spaţiilor interioare şi exterioare din jurul
clădirilor înainte de inceperea lucrărilor de deratizare, dezinsecţia, dezinfecţie;

b) să efectueze lucrările de deratizare şi dezinsecţie imediat ce se constată
apariţia de rozătoare (şoareci, şobolani) şi! sau insecte (ţânţari. muşte,
gândaci);



c) să execute lucrările de deratizare, dezinfecţie sau dezinsecţie, odată cu
acţiunile organizate şi coordonate de Primăria Oraşului Tăşnad, prin operatorii
autorizaţi;

d) să ia măsuri de combatere a dăunărorilor din spaţiile verzi:
e} să nu execute lucrări de dezinsecţie şi să nu aplice pesticide sau alte substanţe

care afectează insectele polenizatoare fără autorizare prealabilă din partea
institutiilor competente;

f) să menţină salubre spaţiile pe care le deţin, luând măsuri de evacuare a
reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea
deşeurilor, de eliminare a apei stagnare, de curăţare a subsolurilor, de punere
în ordine a depozitelor de materiale şi de remediere a defecţiunilor tehnice la
instalaţiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri
şi/sau pe terenurile deţinute.

Secţiunea 10
Ohligatii privind Intretinerea şi reparaţie drumurilor

Art. 15 - Persoanele fizice sau juridice care execută lucrări de construcţie sau
asigură întreţinerea şi reparaţie drumurilor şi a instalaţii lor aferente acestora pe teritoriul
oraşului Tăşnad au următoarele obligaţii:

a) să întreţină permanent curăţenia şanţurilor de scurgere a apelor pluviale, a
podeţelor şi tuburi lor de bcron aferente acestora, pe întreaga lungime aferentă
proprietăţii, în vederea evitării inundatiilor ori a stagnării apelor;

b) să nu dezafecteze instalaţiile edilitar-gospodăreşti (receptori pentru ape
pluvialc, cămine de scurgere şi racord, hidranţi etc.), precum şi să nu le
obtureze prin asfaltare şi betonare:

c) să nu acopere şanţurile, rigolele sau tuburile de beton cu diferite materiale sau
deşeuri:

d) să nu diminueze partea carosabilă a trotuarelor sau străzilor prin depozitarea
de deşeuri, materiale sau prin alte mijloace;

e) să nu distrugă îmbrăcămintea părţii carosahile, trotuarele şi a marcajele rutiere
prin circularea cu mijloace de transport şi utilaje neadecvate;

f) să nu execute lucrări sau interventii la reţeaua tehnico-edilitară fără aprobarea
compartimentelor de specialitate din Primăria Oraşului Tăşnad;

g) să anunţe compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Oraşului
Tăşnad despre lucrările de construcţii, reparaţii sau intervenţii la carosabil, de
unde rezultă pământ, moloz sau alte deşeuri, in vederea stabilirii locurilor de
depozitare a acestora;

h) să cureţe căile publice după descărcarea sau încărcarea oricăror materiale de
construcţii sau alte bunuri în mijloacele de transport;



il să deţină la punctul de lucru şi să prezinte la cererea organelor abilitate,
documentele şi avizele eliberate de către compartimentele de specialitate ale
Primăriei Oraşului Tăşnad, pentru lucrările pe care le efectuează;

j) să fixeze şi să menţină la cota nivelului părţii carosabile şi trotuarelor a
pieselor vizibile cum ar fi; capace la cămineic de vizitarc, răsuflători de gaze,
receptori de ape pluviale şi altele. Obligaţia revine societăţilor comerciale şi
altor unităţi care execută reţele de instalaţii subterane;

k) să înlocuiască dacă sunt deteriorate capacele căminelor de vizirare la cota
părţii carosabile, a trotuarelor sau la nivelul terenului. Obligaţia revine
societăţilor comerciale sau altor unităţi care le au în exploatate;

1) să menţină în stare de funcţionare gurile de scurgere a apelor pluviale de pe
străzi.

Secţiunea Il
Obligaţii

privind traficul auto şi circulatia pe teritoriul oraşului Tăşnad

Art. 16 - Pe teritoriul oraşului Tăşnad persoanele fizice şi juridice au obligaţia de
a respecta normele privind traficul auto şi de circulaţie, fiindu-le interzisă;

a) oprirea, staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masa maximă autorizată
mai mare de 2,5 l. 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;

b) oprirea, staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masa maximă autorizată
mai mare de 2,5 1. care efectuează transport de persoane conform prevederilor
legale în vigoare, pe domeniul public de pc raza oraşului Tăşnad, în alte locuri
decât In staţiile special destinate. În staţiile special destinate oprirea ŞI
staţionarea se poate efectua doar de către operatorii autorizaţi şi în
conformitate cu orarul curselor;

c) oprirea, staţionarea şi parcarea
blocarea accesului unor obiective,

autovehiculelor pe domeniul public cu
locuinţe sau garaje, sau cu blocarea altor

autovehioule;
d) staţionarea taximctrelor În timpul serviciului În alte locuri decât cele anume

desemnate şi marcate corespunzător;
e) staţionarea taxiurilor autorizate din altă localitate în locurile de aşteptare a

clienţilor de pe raza oraşului Tăşnad;
f) staţionarea taximctrelor În staţiile destinate acestei activităţi, în afara zonei

rezervate, delimitate prin marcaj;



g) parcarea şi staţionarea autovehiculelor În zona de protecţie a şanţurilor, dacă
aceasta ar putea duce la deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a
şanţurilor;

h) rezervarea locurilor de parcare pe domeniul public fără avizul Primăriei
Oraşului Tăşnad şi semnalizarea acestora cu altfel de insemne, marcaje sau
dispozitive decât cele agreate de Primăria Oraşului Tăşnad:

il pătrunderea cu autovchicule de orice fel, motociclete sau rnopede în spaţiile
destinate exclusiv circulaţiei pietonilor;

j) pătrunderea în perimetrul parcurilor aparţinând oraşului Tăşnad cu orice fel
de autovchicule, motociclete sau mopcde;

k) executarea de marcaje stradale de către persoanele neautorizate;
1) utilizarea şi montarea indicatoarelor rutiere altele decât cele conforme

legislaţiei în vigoare;
m) montarea de indicatoare rutiere rară acordul Primăriei Oraşului Tăşnad;
n) neprezentarea. fără justificare, în termenul stabilit, la sediul organului

constatator la care au fost invitate pentru soluţionarea oricărei probleme
referitoare la obligaţiile stabilite prin prezenta hotărâre;

o) omisiunea sau refuzul proprietarului ori utilizatorului unui aurovehicul de a da
relaţii în scris, în termenul stabilit, în legătură cu identitatea persoanei căreia i
s-a încredinţat spre a fi condus autovehiculul, cu încălcarea prevederilor
prezentei hotărâri;

p) oprirea, staţionarea sau parcarea vehiculelor pe spaţiile verzi

Secţiunea 12
OBLIGAŢII PRIVIN)) TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL

Art. 17 - (1) Persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a respecta normele cu
privire la transportul public local pe teritoriul oraşului Tăşnad.

(2) În acest scop operatorii de transport public au următoarele obligaţii:
a) să nu efectueze transporturi de persoane prin curse ocazionale, speciale, in

convenţie sau neregulate, fără îndeplinirea condiţiilor impuse de lege, şi rară a
fi autorizaţi;

b) să nu devieze de la traseul stabilit pentru fiecare din rutele mijloacelor de
transport i'n comun;

c) să afişeze în staţii graficele de circulaţie şi intervalele orare specifice
transportului in comun;

d) să respecte graficele de circulaţie şi intervalele orare specifice transportului în
comun, exceptând cazurile de forţă majoră;

e) să asigure menţinerea curăţeniei şi igienizării mijloacelor de transport în comun
aflate În circulaţie;

t) să asigure spălarea şi salubrizarea autovehiculelor ce asigură transportul public
de orice felia intrarea pe drumurile publice de pe teritoriul oraşului Tăşnad.



Secţiunea 13
Obligaţiile comercianţilor

ce Îşi desfăşoară activitatea În pietele agroalimentare de pe raza oraşului Tăşnad

Art. 18 - Agenţii economici. producătorii agricoli individuali şi alţi comercianţi
care comercializează produse în pieţele. târgurile şi oboarele din oraşul Tăşnad şi
localităţile aparţinăroare au următoarele obligaţii:

a) să respecte normele igjenico-sanitare cu privire la producţia, depozitarea,
desfacerea şi comercializarea produselor agroalimentare;

b) să păstreze permanent curăţenia in piaţă şi în locurile unde îşi desfăşoară
activitatea comercială;

c) să manifeste un comportament civilizat, de natură să nu stânjenească activitatea
celorlalţi precum şi activitatea din piaţă:

d) să respecte programul de funcţionare, aprovizionare şi igienizare al pieţelor,
precum şi regulile stabilite de administraţia acestora, în vederea asigurării unui
climat civilizat de comerţ;

e) să curele, de câte ori este necesar, spaţiile folosite pentru vânzarea produselor şi
să depoziteze deşeurile rezultate în pubclcle sau containerele puse la dispoziţie
de administraţia pieţelor;

f) să colecrezc separat de celelalte deşeuri, ambalajele de carton şi hârtie şi să le
depună în containere inscripţionate amplasate în incinta pieţelor, tiind interzisă
depozitarea altor tipuri de deşeuri sau degradarea containcrclor;

g) să amplascze În fata fiecărui chioşc situat pe domeniul public, în perimetrul
pieţei, un coş de dimensiuni reduse pentru ambalaje de unică folosinţă, hârtii,
resturi şi ambalaje de la produsele comercializate;

h) să expună produsele exclusiv pe mobilierul specific activităţii, pus la dispoziţie
sau agreat de administraţia pieţelor, cu plata corespunzătoare;

i) să expună produsele în vederea comercializării numai în perimetrul anume
delimitat, fiind interzisă expunerea acestora pe spaţiul destinat circulaţiei
pietonilor;

j) să depoziteze mărfurile şi ambalajele numai în locurile stabilite de administraţia
pieţei, iar după terminarea programului să nu lase nici un fel de ambalaj lângă
mese/tarabe sau pe acestea.

Secţiunea 14
Obligatii privind protecţia sanitară publică

Art. 19 - Persoanelor fizice şi juridice le revin următoarele obligaţii privind
normele de protecţie sanitară publică:

a) să respecte normele de igienă din ştranduri sau bazine de înot, precum şi 1n alte
locuri publice amenajate ca spaţii de agrement;



b) să nu utilizeze canalele pluviale deschise pentru evacuarea sau scurgerea apel
fecaloid menajere sau cu conţinut periculos.

Secţiunea 15
Obligaţiile chiriaşilor diu imobilele proprietate a oraşului Tăşnad

Art. 20 - Persoanele fizice sau juridice care folosesc În calitate de chiriaşi
imobilele cu destinaţie de locuinţă sau spaţii cu altă destinaţie. proprietatea publică sau
privată a oraşului Tăşnad, au următoarele obligaţii specifice:

a) să nu degradeze, să nu distrugă în nici un fel elementele de construcţii ŞI
instalaţii din folosinţa exclusivă sau in folosinţă comună a condominlumului;

b) să menţină în bună stare şi să igienizeze irueriorulIocuinţei;
c} să nu degradeze şi să nu distrugă obiectele de inventar din dotare;
d) să nu aibă un comportament care face imposibilă convieţuirea cu ceilalţi vecini

sau care împiedică folosirea normală a locuinţei.
e] să nu realizeze construcţii improvizate de orice fel, în spaţiile de folosinţă

proprie sau comună, fără a exista acordul prealabil al compartimentelcr de
specialitate ale Primăriei Oraşului Tăşnad;

f) să procedeze imediat la desfiinţarea construcţiilor neautorizate de orice fel
realizate in spaţiile de folosinţă proprie sau comună, la cererea expresă a
Primăriei Oraşului Tăşnad;

g) să nu subînchirieze imobilul unui tert sau să accepte în imobil persoane fizice
sau juridice pentru care nu exista contract de inchiriere.

Secţiunea 16
Obligatii specifice privind mijloacele de afişaj şi reclamă publicitară

ArI. 21 - Persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii cu privire la
activităţile de afişaj şi reclamă publicitară pe domeniul public din oraşul Tăşnad:

a) să nu lipească! amplaseze afişe, bannere, postere sau anunţuri publicitare În alte
locuri decât În cele autorizate;

b) să nu folosească bannere, afişe, postere, pliante sau alte mijloace de publicitate
tără achitarea taxelor de publicitate sau de ocupare a domeniului public;

c] să nu monteze sau sa utilizeze panouri publicitare ori bannere fără acordul
compartimentelor de specialitate din Primăria Oraşului Tăşnad:

d) să asigure Întreţinerea periodică a panourilor de afişaj sau de publicitate pe care
le folosesc;

e) să schimbe materialele de publicitate uzate sau deteriorare, cu aspect inestctic;
f) să instaleze panouri le publicitare conţinând denumirea firmei numai cu

autorizaţia eliberată de Primărie;
g) să nu desfăşoare nici un te! de activităţi economice fără montarea firmelor de

identificare.



Secţiunea 17
Obligaţii privind canaliza rea, alimentarea en apă şi epurarea apelor uzate

Art. 22 - Persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii cu privire la
activitatea de canalizate, alimentare cu apă şi epurarea apelor uzate:

al să menţină şi să fixeze la cota pavajului piesele vizibile (trupe. capace, grătarc];
b) să Înlocuiască capacele, grătarele, trapele deteriorare sau care lipsesc;
c) să forezc fântăni doar cu avizul operatorului canalizării, preluatorul apelor uzate

aferente apei captate;
d) să nu amplaseze obiective construite definitiv sau temporar, depozitări dc

pământ sau de alte materiale peste reţelele de apă-canal;
e) să nu utilizeze apa potabllă pentru udatul grădinilor sau a spaţiilor verzi, în

perioadele de restricţii ale consumului de apă.
f} să nu evacueze la canalizarea oraşului apele uzate a căror calitate şi cantitate nu

sunt cunoscute şi avizate de către operatorul canalizării şi a staţiei de epurare
orăşenească.

g) să realizeze vidanjarea bazinelor etanşe vidanjabile prin operatorul special de
canalizare şi cu care deţine contract de acceptare a apelor uzate, respectiv
pentru staţia de epurare a oraşului şi introducerea acestora doar în locul stabilit
prin contract;

h) să nu realizeze vidanjarea şi evacuarea la canalizarca şi staţia de epurare a
localităţii a dejecţiilor animaliere şi a apelor reziduale aferente creşterii
animalelor;

il să nu furnizeze informaţii eronate către operatorul de servicii de alimentare cu
apă, canallzare şi epurare a apelor uzate menajere, odată cu solicitarea avizclor
sau contractarea serviciului. Să furnizeze inforrnaţiile privind modificările fată
de condiţiile declarate cu acele ocazii (schimbare de tehnologie sau adăugare de
activitate, subînchiriere de spaţii pentru realizarea de alte activităţi) care duc la
modificarea calitativă şi cantitativă a apelor evacuate la canalizarea oraşului:

.i) să nu manevreze în mod neautorizat vanele şi robineţii de la reţeaua publică;
k) să nu folosească hidranţii publici În alte scopuri decât cele legate de incendiu;
1) să nu acopere cu pământ, moloz sau alte materiale receptorii, căminelor de

vizitare şi gurile de scurgere.

Secţiunea 18
Obligatii privind jntrcţlncrca sistemului de iluminat public

Art. 23 - Pentru asigurarea unui iluminat public corespunzător, în oraşul Tăşnad
este interzisă săvârşirea următoarelor fapte:



a) montarea pe stâlpii reţelelor electrice a bannerelor sau a panourilor publicitare
fără aprobarea compartimentelor de specialitate din Primărie, sau la o înălţime
care împiedică circulaţia sau vizibilitatea;

b) degradarea sau distrugerea în orice fel a stâlpilor sau bccurilor de pc stâlpii cc
asigură iluminatul public pe teritoriul oraşului Tăşnad;

c] intervenţia de orice fel I~ reţeaua de iluminat public, fără acordul
compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Oraşului Tăşned.

CAPITOLUL IV
RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI

Art. 24 - 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
arr. 31it. a], b), g), 1), m), p), v], dd], ee), gg), ii), II), 00), la ari. 7 lit. c) şi la an. 20 lit b)
se sancţionează cu amendă de la 2S de lei la SOOde lei.

(2) Nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a obligaţiilor prevăzute la
art. 3 IiI. c)-t), h), k}, n], o), t), u]. w], y), aaj-cc), it), hh),jj), nn), pp), la art. 4 lit. b)-f),
j)-I), la an. 7 lit. a), b), d)-i), la art. 8 alin. (1) ht al-el şi il, la art. 10, la art. II, la art. 12
alin. (1) Iit. c), la an. 13 lit. aj-n) şi p)-z), la art. 14, I~ an. 16 lit. d), f)-j) şi 1), I~ alt. 18
lit. b), dj-j), precum şi la arr. 20 Iit a) şi c] se sancţionează cu amendă de la SOOde lei la
750 de lei.

(3) Nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a obligaţiilor prevăzute la
art. 3lit. i),j), q), r), x], z) şi kk), la art. 41it. a) şi g)-i), la art. Slit. aj-d), m), n) şi q), la
alt. 7 1it. .i) şi k). la art. 9, la art. 13 lit. o), la art. 19, la alt. 20 lit. d) şi g), la art. 21, la an.
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), Ia art. Slit. e)-k), o) şi p),I~ alt. 6lit. a), c), el-il, la art. 8 alin. (1) Iit.
g) şi h), precum şi la alin. (2), la art. 15, la alin. 20 lit. el şi f) se sancţionează cu amendă
de la 1000 de lei la 1250 de lei.

CAPITOLUL V
CONSTATAREA CONTRAVENŢIILOR

Ari, 25 - Sancţiunile contravenţionale prevăzute în prezenta hotărâre se aplică
oricărui contravenient, persoană fizică sau juridică.

Art. 26 - (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în prezenta
hotărâre se face de către agenţii Biroului de Poliţie Locală a Oraşului Tăşnad, de alte
persoane împuternicite de Primarul Oraşului Tăşnad.



(2) Agentul consratator stabileşte sancţiunea contravenţională a amenzii, precum
ŞI celelalte măsuri care se impun in procesul-verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiei.

(3) Procesul-verbal se îmnânează sau, după caz, se comunică, în copre,
contravenientul ui.

Art. 27 - Dacă agentul constatator împuternicit să aplice sancţiunea apreciază că
fapta a fost săvârşită în astfel de condiţii incat, potrivit legii penale, constituie
infracţiune, sesizează organul de urmărire penală competent.

Art. 28 - Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore
de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia,
jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre, agentul constauuor făcând
mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 29 - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de
aplicare a sancţiunii, se poate face plângere in termen de 15 zile de la data lnrnânării sau
comunicării acestuia.

(2) Plângerea însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se
depune fie la sediul organului din care face parte agentul constatator, fie la instanţa
competenta.

Art. 30 - Procesul-verbal neatacat in termenul prevăzut la art. 31, precum şi
hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionm plângerea constituie titlu
exccutoriu, fără vreo altă formalitate.

Art. 31 - Contravenţiilor stabilite prin prezenta hotărâre le sunt aplicabile
prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificarile ulterioare.

Art. 32 - Plata amenzii se face prin Casieria Primăriei Oraşului Tăşnad.
Art. 33 - Prezenta hotărâre are caracter normativ şi intră in vigoare în termen de

30 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică.
Art. 34 - începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă

Horărârea Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 19/2002 privind unele măsuri,
precum şi stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc,
al ordinii, curăţeniei şi igienei publice, în zona administrativ teritorială a oraşului
Tăşnad, cu modificările ulterioare.
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