
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂVENI
 

HOTARARE
privind  stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind gospodarirea, administrarea

si intretinerea domeniului public si privat al comunei Saveni, judetul Ialomita 
            

CONSILIUL LOCAL SAVENI intrunit in sedinta ordinara in data de 31.01.2020
Avand în vedere:

 referatul de aprobare al primarului comunei Săveni;
 referatul de specialitate al compartimentului Poliția Locală Săveni;
 rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Săveni;
 prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, ale

Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirrea localităților urbane și rurale;
 prevederile  Legii  24/2007  privind  reglementarea  şi  administrarea  spaţiilor  verzi  din

intravilanul localităţilor;
 prevederile Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate

pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-
teritoriale;

 prevederile  Ordonanței  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  195  /2002  privind  circulația  pe
drumurile publice;

În temeiul art. 129 , respectiv art. 139 din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind
Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1.  Se  aprobă  contravențiile  la  normele  privind  gospodărirea,  administrarea,  și
întreținerea domeniului public și privat al comunei Săveni, conform Anexei parte integrantă din
prezenta hotărâre;

Art.2  Se  aproba  sancțiunile  pentru  contravențiile  la  normele  privind  gospodărirea,
administrarea,  și întreținerea domeniului  public și privat al comunei  Săveni,  conform Anexei
parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei  hotarari  se insarcineaza Primarul comunei
Saveni, doamna Dragoi Daniela Mariana  

Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica conform prevederilor legale .

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                                   CONTRASEMENAZA
SECRETAR GENERAL U.A.T SĂVENI

                                                                                MATACHE STAN
Emisă la Săveni 
Astăzi 31.01.2020
NR. 9



Anexa la HCL NR. 9/31.01.2020

Contravenţii in domeniul folosirii si întreţinerii străzilor , aleilor , trotuarelor, drumurilor

si celeorlalte căi de circulaţie rutiere si pietonală, cât şi privind transporturile rutiere

Capitolul I

Art.1 –  Constituie  contravenţii,  dacă  nu  sunt  săvârşite  astfel  încat,  potrivit  legii  penale  să

constituie  infracţiuni,  urmatoarele  fapte  din domeniul  folosirii  şi  intreţinerii  străzilor,  aleilor,

trotuarelor, drumurilor si celelalte căi de circulaţie rutiera si pietonală,cât şi privind transporturile

rutiere.

1.1 Degradarea  prin  orice  mijloace,  a  imbracaminţii  suprafeţelor  carosabile  sau  pietonale  a

arterelor de circulaţie.

1.2 Blocarea sau infundarea colectoarelor, gurilor de scurgere şi căminelor pentru apă menajeră

sau pluvială de către cetaţeni sau agenţi economici. 

1.3 Neluarea,  de  către  deţinători  sau  agenţii  economici  care  le  exploatează,  a  măsurilor  de

desfundare şi curaţare a colectoarelor gurilor de scurgere şi căminelor pentru apă menajeră şi

pluvială, în vederea evitării sau înlaturarii inundaţiilor ori formării apelor stagnate.

1.4  Neluarea, de către deţinătorii sau agenţii economici care le administrează şi exploatează, a

măsurilor  pentru  remedierea  deranjamentelor  şi  avariilor  la  reţelele  edilitare  subterane  sau

aeriene de orce fel (inclusiv cămine de vizitare), în cel mult 48  de ore de la producerea avariei

sau a deranjamentului, dacă acestea sunt de natură să aducă prejudicii domeniului public, privat

sau circulaţiei rutiere şi pietonale.

1.5 Parcarea, stationarea sau oprirea autovehicolelor cu masa totală maximă autorizată mai mare

de 3,5 tone, în alte locuri decât cele amenajate sau autorizate în acest scop, cu exceptia situaţiilor

reglementate de legislaţia rutieră.

1.6 Neîntreţinerea de către utilizatori a salubritaţii spaţiilor pentru mijloacele de transport public

de călători, precum şi a celor de aşteptare.

1.7 Neîndeplinirea, de către operatorii de transport persoane, a obligaţiilor ce le revin privind

folosirea  şi întreţinerea spaţiilor pentru urcarea şi coborârea călătorilor.

1.8 Depozitarea sau abandonarea autovehicolelor,remorcilor,utilajelor sau vehicolelor de orice

fel, uzate şi/sau în stare de neutilizare pe trotuare, alei, parcări sau alte locuri din domeniul public

sau privat al comunei cu excepţia celor prevazute de Legea 421/2002.

1.9 Efectuarea pe străzi, trotuare, în parcări sau pe alte suprafeţe din domeniul public, a lucrărilor

de  reparaţii  la  autovehicule  care  implică  demontarea  unor  piese  sau  subansamble  de  pe

autovehicule şi/sau sunt de natură să murdărească suprafeţe din domeniul public sau privat al

comunei.

1.10 Împrejmuirea,  delimitarea,  marcarea sub orice formă  a domeniului public sau privat al

comunei, de către orice persoană fizică sau juridică, în scopul de rezervare a unui drept exclusiv

de utilizare a acestuia, in orice scop, fără a deţine avizele şi autorizaţiile cerute de lege sau alte

reglementări în vigoare.



1.11 Împiedicarea, în orice mod, a bunei desfăşurări a activităţilor de dezăpezire precum şi a

derulării corespunzătoare a acţiunilor autovehiculelor de intervenţie.

1.12 Ruperea, degradarea sau distrugerea florilor din spaţiile verzi, peluze sau straturi de flori.

1.13 Degradarea  sau  murdarirea  statuielor,  grupurilor  statuare,  monumentelor  sau  ariilor

protejate.                     

1.14 Cositul ierbii din parcuri, zone si spaţii verzi, fără aprobarea celor în drept.

1.15 Utilizarea suprafeţei domeniului public amenajat ca parcare fără respectarea marcajelor sau

prin impiedicarea fluenţei traficului rutier si pietonal.

1.16 Spălarea sau efectuarea lucrărilor de reparaţii, schimburi de ulei, ect. La autovehicole pe

spaţiile verzi sau pe orice alta zonă din domeniul public.

1.17 Însuşirea sau instrăinarea materialului lemnos rezultat in urma doborârii, din orice motiv si

în orce fel, a arborilor din parcuri, spaţiile şi zonele verzi ale comunei.

1.18 Desfăşurarea de activitaţi comerciale neautorizate, pe domeniul public, si neplata taxei de

comert stradal la primarie.

Art.2 Contravenţiile prevăzute la art.1 se sancţionează după cum urmeaza:

  

2.1 Cu amendă de la 100 lei la 200 lei pentru persoanele fizice si de la 200 lei la 400 lei pentru

persoanele juridice, contravenţia de la punctul  1.15. ; 1.18.

2.2 Cu amendă de la 100 lei la 400 lei pentru persoanele fizice şi de la 200 lei la 600 lei  pentru

persoanele juridice , cntravenţia la punctul 1.9.

2.3 Cu amendă de la 150 lei la 300 lei pentru persoanele fizice şi de la 300 lei la 600 lei pentru

persoanele juridice, contravenţia la punctul  1.4,1.7,1.8.

2.4 Cu amendă de la 150 lei la 300 lei pentru persoanele fizice şi de la 300 lei la 500 lei pentru

persoanele juridice , contravenţia la punctul 1.5

2.5 Cu amendă de la 150 lei la 300 lei, contravenţiile la punctele 1.12.

2.6 Cu amendă de la 300 lei la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 1.000 lei pentru

persoanele juridice, contravenţiile de la punctele1.2, 1.3, 1.6, 1.10, 1.11. 

2.7 Cu amendă de la300 lei la 500 lei ,contravenţiile de la punctele 1.13, 1.14 .

2.8 Cu amendă de la400 lei la 800 lei , contravenţiile de la punctele 1.16, 1.17 .

2.9 Cu amendă de la 400 lei la 800 lei ,pentru persoanele fizice si de la 800 lei la 1.500 lei pentru

persoanele juridice, contravenţia de la punctul  1.1.

Capitolul II

Contravenţii  in  domeniul  asigurării  salubrităţii  si  menţinerii  aspectului  gospodăresc  si

estetic al comunei



Art.3-Constituie contravenţii, dacă sunt săvârşite astfel încat, potrivit legii penale, se constituie

infracţiuni,  urmatoarele  fapte  din  domeniul  asigurării  salubritaţii,  mentinerii  aspectului

gospodăresc si estetic al comunei :

3.1 Depozitarea pe străzi, trotuare sau în alte locuri din domeniul public sau privat al localităţii,

cu excepţia organizărilor de şantier sau punctelor de lucru aprobate potrivit legii, a materialelor

de construcţie de  orice fel, lemnelor de foc , cărbunilor , resturilor vegetale , ambalajelor , ect.

3.2 Depozitarea ,la platformele gospodaresti a altor deseuri in afara gunoiului de grajd.

3.3 Deversarea,  prin  orice  mijloace  ,pe  strazi,  drumuri,  trotuare  ,  alei,  spatii  verzi  sau  alte

suprafete  din  domeniul  public  sau  privat  ,a  apelor  uzate  ,  menajere  sau  industriale  din

gospodariile populatiei sau alte incinte si cladiri detinute cu orice titlu.

3.4 Neluarea  masurilor  de  imprejmuire  cu  panouri  de  plasa  sau  metalice  a  santierelor  de

constructii si a punctelor de lucru, unde se executa astfel de lucrari si pentru degajarea, dupa

terminarea lucrarilor , a suprafetelor temporar ocupate de pamant, moloz sau orice alte resturi de

materiale, utilaje sau baraci si transportarea acestora in locuri special amenajate si autorizate in

acest scop.

3.5 Evacuarea, cu intarziere a pamantului , molozului sau a altor reziduri , din zonele de lucru si

transportarea acestor deseuri in alte locuri decat cele dinainte stabilite sau pe alte trasee.

3.6 Producerea sau raspandirea prafului de la cladirile in curs de demolare sau de la transportarea

molozului.

3.7 Neinstalarea ,la loc vizibil  ,  pana la inchiderea santierului  ,  a unui panou pe care sa fie

inscriptionate  :  denumirea  lucrarii  si  termenul  de  finalizare  ,proiectantul  ,  beneficiarul   si

executantul , cu precizarea sediului si numarului de telefon al fiecaruia , numele responsabilului

de santier si numarul autorizatiei de construire. Nesemnalizarea optica corespunzatoare a lucrarii.

3.8  Neluarea  masurilor  necesare  pentru  mentinerea  ordinei  si  a  curateniei  in  santierele  de

constructii sau a punctelor de lucru si a cailor publice din jurul acestora , precum si neamenajarea

drumurilor de acces in santiere de catre responsabilii lucrarilor de constructii.

3.9 Neasigurarea intretinerii  si  curateniei  corespunzatoare  a  cladirilor,  precum si a  ordinii  si

curateniei in curti si pe caile de acces interioare , de catre detinatorii acestora , persoane fizice

sau juridice .

3.10 Neasigurarea intretineri  firmelor  ,  panourilor publicitare,  benerelor sau alte materiale de

publicitate de catre agentii economici.

3.11 Neasigurarea lucrarilor de reparare si spalare a geamurilor si vitrinelor spatiilor comerciale,

de catre detinatorii acestora.

3.12 Neimprejmuirea sau imprejmuirea cu alte materiale decat cele prevazute in certificatul de

urbanism a curtilor  si  incintelor  detinute  cu titlu  de proprietate  de catre  cetateni,  institutii  si

agenti economici.

3.13 Neasigurarea salubrizarii si curatenia rigolelor ,aleilor,strazilor si locurilor de parcare din

jurul si din fata curtilor ,cladirilor a spatiilor comerciale si de productie, de catre detinatorii sau

locatarii acestora.



3.14 Neasigurarea  cosurilor  de  gunoi  pentru  colectat  hartie  sau  alte  desuri  ,la  intrarea  in

magazine sau langa punctele de vanzare , de catre agentii economici care desfasoara activitati de

comert ce pot produce resturi , gunoi ,ambalaje ect.

3.15 Neasigurarea ,  pe timp de iarna ,  a masurilor de indepartare a zapezii  si a ghetii  de pe

trotuare din fata cladirilor, curtilor, spatiilor comerciale si de productie, precum si a turturilor de

gheata de la streasina cladirilor ,de catre detinatorii sau chiriasi acestora.

3.16 Depozitarea ambalajelor sau a gunoiului rezultat in urma salubrizarii institutiilor, spatiilor

comerciale,  de productie si a trotuarelor,  sau a deseurilor menajere provenite din locuinte,  in

cosurile stradale pentru hartii.

3.17 Evacuarea  apelor  uzate  ,  menajere,  pluviale  si/sau  industriale  in  retelele  de  canalizare

pluviala a comunei, prin racorduri realizate fara aprobari legale .

3.18 Folosirea,  de  catre  producatorii  de  deseuri,  a  recipientilor  necorespunzatori  pentru

colectarea deseurilor sau lipsa acestor recipienti.

3.19  (1)   Neefectuarea,  ori  de  cate  ori  este  nevoie,  de  catre  agentii  economici,  institutii,

proprietarii gospodariilor individuale, administratorii domeniului public si privat, a operatiilor de

curatire,  dezinfectie,  dezinsectie  si  deratizare  a  constructiilor  de  orice  fel,  a  incintelor  si  a

terenurilor detinute sau administrate. Deratizarea, dezinfectia si dezinsectia se vor realiza doar cu

unitati specializate si autorizate in acest scop.

             (2)  Sanctiunea  se  aplica  numai  dupa  ce  agentii  economici,  administratorii

institutiilor,propietarii gospodariilor individuale, administratorii domeniului public si privat au

fost  atentionati  cu  privire  la  efectuarea  operatiilor  de  curatire,  dezinfectie,  dezinsectie  si

deratizare  a  constructiilor  de  orice  fel,  a  incintelor  si  a  terenurilor  pe  care  le  detin  sau  le

administreaza.

3.20 Nerespectarea amplasamentului stabilit pentru instalarea chioscurilor, rulotelor si tonetelor

de orice fel, destinate activitatilor de comert, neasigurarea aspectului estetic al acestora cat si

neluarea  masurilor  de  mentinere  permanenta  a  ordinii  si  curateniei  in  zona  de  activitate

comerciala.

3.21 Ocuparea  ,  depozitarea  sau  expunerea  ,fara  avizele  legale,  pe  suprafetele  apartinand

domeniului public sau privat al comunei ( artere rutiere si pietonale , parcari , etc.) a obiectelor

marfurilor  si  ambalajelor  ,de  catre  personae  fizice  sau  agenti  economici,  inclusive  a

autovehiculelor expuse la vanzare , daca  acestea  sunt  depistate a fi parcate in mod nejustificat,

o perioada mai mare de trei zile consecutiv in alte zone decat la domiciliu sau locul de munca al

detinatorilor, precum si ai autovehiculelor accidentate care sunt neutilizate.

3.22 Rasturnarea sau mutarea pubelelor pentru gunoi , a cosurilor stradale pentru hartii, bancilor

si a celorlalte obiecte de mobilier urban, precum si amplasarea acestora in alte locuri decat cele

stabilite.

3.23 Depunerea deseurilor  de orice fel sau a gunoiului de grajd langa containerele, pubele sau

camerele pentru gunoi ,precum si imprastierea continutui acestora.



3.24 Aruncarea  cojilor  de  seminte  si  resturilor  de  fructe,  a  hartiilor,  sticlelor,  paharelor,

cioburilor  acestora,  ambalajelor  din  hartie  si  plastic  sau  a  resturilor  alimentare  ,pe  strazi

trotuare ,zone de agrement, sali de spectacole, statii de autobuz si mijloace de transport in comun

sau in alte locuri publice.

3.25 Afisarea sau lipirea, in alte locuri decat cele special amenajate, a orcaror publicatii, afise,

reclame sau material de informare publica .

3.26 Deteriorarea  sau  degradarea  bancilor  pentru  odihna,  panourilor  de  afisaj  si  mijloacelor

destinate mentinerii ordinii si curateniei, precum si a altor obiecte  de mobilier.

3.27 Folosirea, de catre persoanele adulte, a obiectelor de joaca pentru copii din locurile special

amenajate. Deteriorarea sau distrugerea obiectelor de joaca sau amenajarilor din zona acestora.

3.28 Aruncarea  gunoiului rezultat in urma intretinerii trotuarelor, spatiilor verzi in rigole sau pe

carosabilul cailor de circulatie.

3.29 Arderea,  in  gospodariile  propii,  a  materialelor  inflamabile  care  prin  ardere  polueaza

puternic mediul inconjurator (cauciucuri, deseuri textile ect.)

3.30 Spalarea, in apele naturale,  a autovehiculelor,  utilajelor,  ambalajelor si materialelor care

contin uleiuri, combustibili lichizi, lubrefianti, substante periculoase sau pesticide.

3.31 Excavarea si preluarea de pamant pentru orice scop, fara avizele si autorizatiile legale.

3.32 Prepararea  materialelor  folosite  in  constructii  (mortar,  beton,  ect.)  direct  pe  suprafetele

apartinand domeniului public sau privat al comunei, fara a se asigura protejarea spatiilor verzi

sau a cailor publice . Aceste lucrari vor fi executate  doar in recipienti destinati acestui scop.

3.33 Efectuarea de manevre cu autovehicule prin derapaje, intoarceri bruste executate pe alei,

parcuri, etc.

 

Art.4-Contraventiile prevazute la art. 3, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

4.1.Cu amenda de la 150 lei la 300 lei pentru persoanele fizice si de la 300 lei la 600lei pentru

persoanele juridice, contraventiile de la punctele 3.1, 3.2, 3.3, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 3.16, 3.18,

3.23, 3.24, 3.25, 3.27,3.30, .

4.2. Cu amenda de la 300 lei la 500 lei pentru persoanele fizice si de la 500 lei la 1000 lei pentru

persoane juridice, contraventiile de la punctele 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.12, 3.15, 3.21, 3.22, 3.26,

3.32, 3.33 .

4.3. Cu amenda de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele fizice si de la 800 lei 1500 lei pentru

persoane juridice, contraventiile de la punctele 3.4, 3.7, 3.17, 3.19, 3.20, 3.28, 3.29, 3.31 .

 

Capitolul III

Cntraventii in domemiul intretineri si folosirii a cimitirului uman

Art.5-Constituie  contraventii,  daca  nu au  fost  savarsite  astfel  incat  ,  potrivit  legi  penale,  sa

constituie infractiuni, urmatoarele fapte din domeniul intretinerii si folosirii cimitirului uman:



5.1 Neamenajarea  sau  amenajarea  necorespunzatoare  a  locurilor  de  veci  concesionate  cat  si

nerespectarea clauzelor cuprinse in contractul de concesiune.

5.2 Intretinerea necorespunzatoare a mormintelor si a dotarilor aferente acestora.

5.3 Depozitarea, in alte locuri decat cele stabilite de primarie, a resturilor vegetale, excedentului

de  pamant  rezultat  din  intretinerea  mormintelor,  a  gunoaielor,  precum  si  a  altor  materiale

rezultate in urma ceremoniilor religioase.

5.4. Deteriorarea  sau  distrugerea  arborilor,  arbustilor,si   florilor,  urcarea   sau  calcarea  pe

morminte sau grilaje.

5.5 Deteriorarea,  degradarea  sau  distrugerea,  in  ori  ce  fel,  a  mormintelor,  a  grilajelor,  a

monumentelor funerare cat si altor dotari din incinta cimitirului.

5.6 Pasunatul in incinta cimitirului.

5.7 Degradarea, in orice mod, indiferent de motiv,a aleilor carosabile si pietonale. 

 

Art.6 – Contravenţiile prevăzute la art.5, se sancţionează după cum urmează:

6.1 Cu amendă de la 100 lei la 300 lei pentru persoanele fizice şi de la 200 lei la 400 lei pentru

persoane juridice, contravenţiile de la punctele 5.2, 5.3, , 

6.2 Cu amendă de la 200 lei la 400 lei pentru persoanele fizice şi de la 400 lei la 1000 lei pentru

persoane juridice, contravenţiile de la punctele 5.1, 5.6.

6.3 Cu amendă de la 300 lei la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 1200 lei pentru

persoane juridice, contravenţiile de la punctele 5.4, 5.5, 5.7.

Capitolul IV

Contravenţii în domeniul creşterii şi întrţinerii animalelor şi păsărilor

Art.7–  Constituie  contravenţii,  dacă  nu  sunt  săvârşite  astfel  încât,  potrivit  legii  penale,să

constituie  infracţiuni,  următoarele  fapte  ce  privesc  creşterea  şi  întreţinerea  animalelor  şi

păsărilor:

7.1 Accesul  liber,  lăsarea  liberă  sau  nesupravegherea  a  cabalinelor,  ovinelor,  porcinelor,

bovinelor, păsărilor domestice pe căile de comunicaţie, alei, trotuare, căi de circulaţie rutieră sau

spaţiilor verzi din domeniul public sau privat al comunei.  Degradarea spaţiilor verzi de către

acestea.

7.2 Creşterea păsărilor şi animalelor, inclusiv a celor de agrement, în condiţii necorespunzătoare

de  curăţenie  şi  igienă,  nesupravegherea  de  către  deţinătorii  acestora,  precum  şi  neluarea

măsurilor  necesare  evitării  impactului  nefavorabil  asupra  condiţiilor  de  mediu  şi  asupra

populaţiei, sau distrugerea şi degradarea de către animale a unor bunuri de utilitate publică.

7.3 Păşunatul  ovinelor,  bovinelor,  cabalinelor  pe islazul  aferent  fiecărei  localităţi  a  comunei

Săveni, fără a avea avizele necesare sau fără a respecta termenele şi condiţiile contractului de

închiriere încheiat cu Primăria Săveni.



7.4 Împiedicarea desfăşurării acţiunilor de ecarisaj.

7.5 Murdărirea, cu materii fecale a căilor de circulaţie ( drumuri, alei, trotuare, etc.) a spaţiilor

verzi amenajate şi necurăţirea de către proprietarii acestor animale.

Art.8- Contraventiile prevazute la art.7, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

8.1 Cu amenda de la 100 lei la 300 lei pentru persoanele fizice, contraventiile de la punctele 7.1,

7.3, 7.5,

8.2 Cu amenda de la 200 lei la 400 lei pentru persoanele fizice, contraventiile de la puncule, 7.4 .

Capitolul V 

Contraventii si sanctiuni privind activitatea desfasurata in piete, targuri, bazar si obor.

Art.9-  Constituie  contraventii,  daca  nu  sunt  savarsite  astfel  incat,  potrivit  legii  penale  sa

constituie infractiuni, urmatoareale fapte ce privesc activitatea desfasurata in piete, targuri, bazar

si oborul comunal:

9.1 Vanzarea produselor de orice tip din vehicule, in afara locurilor destinate acestui scop.

9.2 Deteriorarea sau distrugerea meselor de vanzare, daca fapta nu constituie infractiune.

9.3 Neluarea  masurilor  de mentinere  permanenta  a  curateniei  la  locul  de vanzare si  in  jurul

acestuia precum si pentru depozitarea gunoiului la locurile special amenajate din cadrul pietei,

ori de cate ori este cazul.

Art.10- Contraventiile prevazute la art.9 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

10.1 Cu amenda de la 150 lei la 300 lei pentru persoanele fizice si de la 300 lei la 600 lei pentru

persoanele juridice, contraventia de la alineatul 9.3

10.2 Cu amenda de la 300 lei la 500 lei pentru persoanele fizice si de la 300 lei la 500 lei pentru

persoanele juridice, contraventia de la alineatul 9.4

10.3  Cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice si de la 500 lei la 1000 lei

pentru persoanele juridice, contraventia de la alineatul 9.1

Dispozitii finale

Art.11- Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor, stabilite prin prezenta hotarare, se

fac prin proces-verbal, incheiat de agentii constatatori, dupa cum urmeaza:

11.1 De catre Primar;

11.2 De  catre  persoanele  imputernicite,  in  acest  scop,  de  Primarul  comunei  Saveni  judetul

Ialomita.

11.3 De catre angajatii Politiei Locale.

Art.12(1) In  cazul  in  care  ,  prin  savarsirea  uneia  din  contraventiile  stabilte  prin  prezenta

hotărâre,  s-au cauzat pagube domeniului public sau privat al  comunei,  agentul constatator va



consemna  în  procesul  verbal,  pe  lângă  sancţiunea  contravenţională  şi  despăgubirea  pentru

pagubele cauzate.

(2) Modul de stabilire al despăgubirilor vor fi determinate/stabilite pe baza valorii de inventar,

devizelor sau tarifelor bunurilor distruse/avariate.

Art.13 Dacă persoana împuternicită care decide să aplice sancţiunea apreciază că fapta a fost

săvârşită în astfel de condiţii cât potrivit legii penale constituie infracţiune, sesizează organul de

urmărire penală competent. 

Art.14 Contravenientul poate achita pe loc sau în cel mult 15 zile de la data încheierii procesului

verbal, pentru cazurile când contravenientul a fost de faţă şi a semnat procesul verbal, sau în

termen  de  cel  mult  15  zile  de  la  data  comunicării  procesului  verbal  pentru  cazurile  când

contravenientul nu a fost de faţă sau a refuzat să semneze procesul verbal, jumătate din minimul

amenzii stabilite prin hotărâre, în temeiul articolului 28, alineatul 1 din OG nr. 2/2001 privind

regimul juridic al contravenţiilor.

Art.15(1) Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţieişi de aplicare a sancţiunii se

poate face plângere în termen de 15 zile de la data amânării sau comunicării acesteia.

(2) Plângerea însoţită de o copie a procesului verbal de constatare a contravenţiei, se depune la

Instanţa de Judecată competentă.
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