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CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS 
 
 

HOTARAREA NR.  16 
DIN  30.09.2008 

 
 

 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara 
in data de 30.09.2008, 
 Avand in vedere expunerea de motive a Primarului comunei, dl. Rababoc 
Anghel, ca si raportul de specialitate intocmit de responsabilul de resort, 
 Tinand cont de Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local, 
 Cu respectarea HCl 17/31.07.2006, 
 In baza OG 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, ale 
OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificata si completata; 
 Luand in considerare indicele preturilor de consum in luna iulie 2006 fata 
de luna septembrie 2008; 
 In temeiul art. 45 din Legea 215/2001, republicata, privind Administratia 
publica locala,  
 

HOTARASTE: 
 

 Art. 1 Se modifica HCl 17/31.07.2008, astfel: “Art. 2. CONTRAVENTII 
SI SANCTIUNI » va avea urmatorul cuprins : 
 
………………………………………………………………………………......
  
2.1. Institutiile publice, societatile comerciale, agentii economici si persoanele 
juridice se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 300 la 800 lei pentru 
urmatoarele fapte:  

a) nu spala vitrinele unitatilor comerciale, astfel ca permanent acestea sa fie 
curate si cu aspect igienic corespunzator normelor unui comert civilizat;  

b) nu mentin in stare corespunzatoare - prin efectuarea lucrarilor de reparatii, 
prin amenajari si prin alte lucrari specifice - imobilele in care isi 
desfasoara activitatea;  

c) nu asigura - prin activitati de curatare, dezinfectie si deratizare - igiena in 
imobile si in incintele detinute sub orice forma.  

 
2.2. Institutiile publice, societatile comerciale, agentii economici si persoanele 
juridice se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 800 la 1300 lei pentru 
urmatoarele fapte:  

a) nu asigura si nu mentin permanent curatenia in interiorul si exteriorul 
imobilelor, in spatiile dintre cladiri, pe caile adiacente, pe spatiile verzi, 
precum si pe spatiile de pe domeniul public cuprinse intre partea 
carosabila a strazii si gardul san zidul incintei proprii;  



b) nu efectueaza si nu mentin curatenia trotuarelor, a partii carosabile, a 
strazii sau a drumurilor, a locurilor de parcare pe care le folosesc;  

c) nu indeparteaza gheata si zapada de pe trotuarele din dreptul imobilelor si 
incintelor in care isi desfasoara activitatea;  

d) nu respecta masurile stabilite de consiliul local si judetean pentru 
asigurarea igienei publice si curateniei si incalca normele sanitar-
veterinare;  

e) nu sprijina material si uman deblocarea circulatiei mijloacelor de 
transport in cadrul localitatii, in cazul caderilor abundente de precipitatii ; 

f) impiedica vizibilitatea asupra indicatoarelor statiilor de oprire;  
g) limiteaza spatiile din statiile autobuzelor si de la capetele de linii.  

 
2.3. Institutiile publice, societatile comerciale, agentii economici si persoanele 
juridice se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1500 la 2000 lei 
pentru urmatoarele fapte:  

a) nu depoziteaza in locuri special amenajate reziduurile menajere, 
industriale, agricole, precum si materialele refolosite;  

b) deverseaza apele reziduale sau dejectii de animale pe domeniul public 
sau in alte locuri decat cele special amenajate;  

c) nu asigura curatarea mijloacelor de transport si a utilajelor proprii la 
intrarea acestora pe drumurile publice.  

 
……………………………………………………………………………………. 
2.5. Cetatenii se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 100 la 300 lei 
pentru urmatoarele fapte: 

a) nu respecta ordinea si linistea publica;  
b) nu-si varuiesc sau nu-si vopsesc gardul din partea stradala pentru a-i da un 

aspect estetic si gospodaresc;  
c) nu-si finalizeaza constructiile incepute pe baza autorizatiilor de construire 

eliberate de autoritatile in drept, in conditiile si termenele stabilite de 
acestea;  

d) nu intretin si nu decolmateaza santurile din dreptul imobilelor ce le 
apartin.  

 
2.6. Cetatenii se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 200 la 500 lei 
pentru urmatoarele fapte:  

a) nu indeparteaza gheata si zapada de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe 
care le detin;  

b) nu mentin curatenia pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a 
drumului, pe portiunea din dreptul gospodariei si a locurilor de parcare pe 
care le folosesc;  

c) nu pastreaza curatenia pe arterele de circulatie si in alte locuri publice;  
d) nu respecta masurile stabilite de consiliul local si judetean pentru 

asigurarea igienei publice si curateniei si incalca normele sanitar-
veterinare;  

e) impiedica vizibilitatea asupra indicatoarelor statiilor de oprire;  
f) limiteaza spatiile din statiile autobuzelor si de la capetele de linii.  

 
2.7. Cetatenii se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 500 la 800 lei 
pentru urmatoarele fapte:  

a) depoziteaza pe domeniul public, pe terenuri agricole, in paduri si in alte 
locuri publice gunoaie, reziduuri menajere, de constructii sau de alta 
natura;  



b) deverseaza ape reziduale sau dejectii animale pe domeniul public sau la 
vecini;  

c) nu asigura curatarea mijloacelor de transport si a utilajelor pe care le detin 
la intrarea acestora pe drumurile publice.  

 
Art.3 - (1). Contravenientii pot achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore 
de la data incheierii procesului - verbal, ori , dupa caz, de la data comunicarii 
acestuia, jumatate din minimul amenzii, agentul constatator facand mentiune 
despre aceasta posibilitate in procesul- verbal. 
(2). Amenzile se achita la casieria Primariei sau la Trezoreria Ilfov,  in contul 
Primariei, cod fiscal 4420775, cod IBAN RO50TREZ42121350201XXXXX, 
deschis la Trezoreria llfov.  
(3). Primarul, viceprimarul, secretarul, inspectorul din cadrul compartimentului 
urbanism si amenajarea  teritoriului si agentul comunitar se imputernicesc sa  
constate si sa aplice contraventiile prevazlite in prezenta Hotarare.  
 
 Art. 2 . Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prezentei 
hotarari.  
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                   SECRETAR COMUNA,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


