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 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta 
extraordinara in data de 12.02.2018, 
 Avand in vedere expunerea de motive a Primarului comunei, Dl. I.R. 
Stefan, ca si raportul de specialitate intocmit de responsabilul de resort, 
 Vazand Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local, 
 Tinand cont de prevederile HCL 17/31.07.2006, HCL 16/30.09.2008, 
HCL 47/26.11.2010 si HCL 54/31.10.2016,  
 In baza OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, 
modificata si completata; 
 Cunoscand prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, modificata si completata, 
 Cu respectarea legii 155/2010 a politiei locale, modificata si 
completata, 
 In temeiul art. 45 din Legea 215/2001, republicata, privind 
Administratia publica locala,  
 

HOTARASTE: 
 

 Art. 1 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, institutiile 
publice, agentii economici, alte persoane juridice si cetatenii au urmatoarele 
drepturi si obligatii cu privire la gospodarirea localitatii si la convietuirea 
sociala: 

1.1 DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONSILIULUI LOCAL: 
a) sa asigure si sa urmareasca modul cum se realizeaza paza 

obiectivelor/institutiilor publice, respectarea ordinii si linistii 
publice ; 

b) sa verifice periodic si inopinat calitatea produselor alimentare puse 
in vanzare de catre societatile comerciale si producatorii 
particulari de pe raza localitatii, cu sprijinul Directiei de sanatate 
publica, Directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor 
si a Oficiului pentru protectia consumatorului; 



c) sa aduca la cunostinta persoanelor fizice si juridice, a societatilor 
comerciale, institutiilor publice si a cetatenilor, obligatiile ce le 
revin si consecintele la cere se expun daca nu iau masuri pentru 
amentine permanent starea generala de curatenie pe raza localitatii 
si pentru a depozita gunoiul numai in locurile special amenajate 
spre a putea fi ridicate de societatea de salubritate; 

d) sa urmareasca respectarea prevederilor legale, a documentatiilor 
de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate si a normelor 
privind executarea constructiilor, respectarea proiectelor si a 
termenelor inscrise in autorizatiile de construire; 

e) sa instiinteze in vederea mentinerii si conservarii factorilor de 
mediu, a maririi capacitatii de regenerare a atmosferei si crearea 
unui aspect peisagistic placut; 

f) sa asigure protectia apei potabile, lacurilor si baltilor, prin masuri 
severe pentru a interzice poluarea ori aruncarea in apa sau pe 
maluri, a gunoaielor de orice natura sau deversarea de ape 
reziduale sau dejectii; 

g) sa amplaseze statiile mijloacelor de transport public in 
conformitate cu prevederile legale; 

h) sa asigure confectionarea, montarea si intretinerea indicatoarelor 
statiilor de oprire; 

i) sa intretina caile de circulatie si terminalele de transport public ; 
j) sa deblocheze in cadrul localitatii circulatia mijloacelor de 

transport in cazul caderilor abundente de precipitatii ; 
k) Sa coopereze cu institutiile implicate si cu autoritatile publice in 

vederea prestarii serviciului public de calatori  desfasurat intre 
localitate si municipiu1 Bucuresti.  

 
 
1.2. DREPTURILE SI OBLIGATIILE INSTITUTIILOR PUBLICE, ALE 
SOCIETATILOR COMERCIALE, ALE AGENTILOR ECONOMICI SI 
ALE PERSOANELOR JURIDICE  
 

a) Sa asigure si sa mentina permanent curatenia in interiorul si in 
exteriorul imobilelor si in spatiile din cladiri, pe caile adiacente, in 
spatiile verzi, precum si in spatiul cuprins intre partea carosabila a 
strazii si gardul sau zidul propriu;  

b) Sa depoziteze in locuri special amenajate reziduurile menajere, 
industriale, agricole, precum si materialele refolosite;  

c) Sa spele vitrinele unitatilor comerciale, astfel ca permanent acestea sa 
fie curate si cu aspect igienic, corespunzator normelor unui comert 
civilizat;  



d) Sa efectueze si sa mentina curatenia trotuarelor, a partii carosabile si a 
drumurilor de parcare pe care le folosesc;  

e) Sa indeparteze gheata si zapada de pe trotuarele din dreptul imobilelor 
si incintelor in care isi desfasoara activitatea;  

f) Sa nu deverseze ape reziduale sau dejectii de animale pe domeniul 
public sau in alte locuri, decat cele special amenajate;  

g) Sa intretina in stare corespunzatoare imobilele in care isi desfasoara 
activitatea, prin efectuarea lucrarilor de reparatii, amenajari si alte 
lucrari specifice;  

h) Sa asigure igiena in imobile si incinte in care isi desfasoara activitatea 
prin activitati de curatare, dezinfectie, deratizare;  

i) Sa asigure curatarea mijloacelor de transport si a utilajelor proprii la 
intrarea acestora pe drumurile publice.  

j) Sa respecte masurile stabilite de Consiliul local si de Consiliul 
judetean pentru asigurarea igienei publice si curateniei, precum si a 
normelor sanitar-veterinare;   

k) Sa sprijine material si uman deblocarea circulatiei mijloacelor de 
transport in cadrul localitatii in cazuI caderilor abundente de 
precipitatii ;  

l) Sa nu impiedice vizibilitatea asupra indicatoarelor statiilor de oprire;  
 
 
1.3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CETATENILOR  
 

a) Sa respecte ordinea si linistea publica;  
b) Sa nu depoziteze pe domeniul public, pe terenuri agricole, in paduri si 

in alte locuri publice gunoaie, reziduuri menajere. de constructii sau 
de alta natura;  

c) Sa nu deverseze ape reziduale san dejectii animale pe domeniul public 
sau la vecini;  

d) Sa varuiasca ori sa vopseasca gardul din partea stradala, pentru a-i da 
un aspect estetic si gospodaresc;  

e) Sa asigure curatarea mijloacelor de transport si a utilajelor pe care le 
detin, la intrarea acestora pe drumurile publice;  

f) Sa indeparteze gheata si zapada de pe trotuare din dreptul imobilelor 
pe care le detin;  

g) Sa mentina 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;  

h) Sa pastreze curatenia pe arterele de circulatie si in alte locuri publice;  



i) Sa finalizeze constructiile incepute pe baza autorizatiilor de construire 
eliberate de autoritatile in drept, in conditiile si la termenele stabilite 
de acestea;  

j) Sa intretina si sa decolmateze santurile din dreptul imobilelor ce le 
apartin;.  

k) Sa respecte masurile stabilite de Consiliul local si de Consiliul 
judetean pentru asigurarea igienei publice si curateniei, precum si a 
normelor sanitar-veterinare;  

l) Sa nu impiedice vizibilitatea asupra indicatoarelor statiilor de oprire;  
 
 
2. CONTRAVENTII SI SANCTIUNI  
 
Art.2 Nesocotirea sau neindeplinirea prevederilor de la art. 1 constituie 
contraventii si se se sanctioneaza astfel:  
  
2.1. Institutiile publice, societatile comerciale, agentii economici si 
persoanele juridice se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 100 la 
500 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 500 la 
1000 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;  
 
2.3. Institutiile publice, societatile comerciale, agentii economici si 
persoanele juridice se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1500 
la 2500 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.  

 
 
2.4. Cetatenii se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 100 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.  

 
2.5. Cetatenii se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 800 la 2500 
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 
RO96TREZ42112A350102XXXX, deschis la Trezoreria llfov.  
(3). Agentii politiei locale se imputernicesc sa  constate si sa aplice 
contraventiile prevazlite in prezenta Hotarare.  
 
4. DISPOZITII FINALE  

(1) Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prezentei 
hotarari.  

(2) Secretarul comunei va asegura comunicarea prezentei hotarari in 
conditiile legii. 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                   SECRETAR COMUNA,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri prezenti: 10 
Adoptata cu 10 voturi din 15 consilieri locali in functie 
 


