
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 
Nr.2840/21.04.2020 
 

PROIECT DE HOTARARE 
privind Regulamentul de stabilire şi sancţionare a unor contravenţii sãvârşite pe 

raza administrativ teritorialã a comunei Helegiu 
 
 
Consiliul Local al Comunei Helegiu, întrunit în şedinţa ordinara 
 Având în vedere:  
     -  Referatul de aprobare al primarului nr.2828/21.04.2020; 
      - Raportul de specialitate al Biroului de Politie locala  nr.2827/21.04.2020 
 In baza prevederilor: 
      -   Art. 2, alin. (2), ale art. 4, alin. (1) și (3) şi ale art. 8, alin. (2) lit. d) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
      -  Art. 30, alin. (7) din Legea nr. 101/2006 privind serviciile publice de 
salubritate a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,  
     - Art. 24 din Ordonanţa Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare  
     - Legea nr.50/1991, republicată, actualizată, privind autorizarea executării 
construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor; 
     - Ordinul MIRA ŞI MADR nr. 605/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale 
de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de 
mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale;  
     - HG nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele 
din domeniul sănătăţii publice  
     - HG nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele 
din domeniul sănătăţii publice  
      - O.U.G. nr.195/2005, actualizată, privind protecţia mediului;   
      - O.U.G. nr.78/2000, actualizată, privind regimul deşeurilor; 
   - Legea nr. 107/1996, actualizată, a apelor; 
   - H.G. nr.188/2002, actualiztă, privind aprobarea unor norme privind descărcarea 
în mediul acvatic al apelor uzate; 
   - Ordinul nr. 119 /2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 
privind mediul de viaţă al populaţiei; 



   - H.G. nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele 
din domeniul sănătăţii publice; 
   - O.U.G. nr.55/2002, actualizată, privind regimul de deţinere al câinilor 
periculoşi sau agresivi;  
   -  Legea155/2010, legea Politiei locale;  
   -  art. 3 și 5 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea 
Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, 
    -  art. 7, alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 52/2003, privind transparența 
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare. 
In temeiul articolului 129, alin.7, lit.c, lit.g, lit.i, lit.j din Ordonanta de Urgenta 
nr.57/2019, privind Codul Administrativ, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1 Se aproba ,,Regulamentul de stabilire şi sancţionare a unor contravenţii  
savarsite pe raza administrativ teritoriala a comunei Helegiu”, prevazut in Anexa 1, 
parte integranta din aceasta hotarare; 
Art. 2   In data prezentei hotarari isi inceteaza efectele Hotararea Consiliului local 
nr.24 / 25.04.2014. 
Art.3  Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Biroul de Politie locala; 
Art.4  Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, 
primarului comunei Helegiu si Biroului de Politie locala. 
 
                                          Initiator: Primar 
                                      Ciprian Nicu Enea 
 

                                                                                Avizat de legalitate  
                                                                                     Secretar    general al comunei 

                                                                                              Mariana Spiridon 
 

                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 



CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
Anexa nr.1 

 
 
 

REGULAMENT 
       Privind stabilirea unor contraventii pe raza administrativ teritoriala a 

 Comunei Helegiu 
 
 
 
        CAPITOLUL I 
 
           Igienizarea si salubrizarea comunei, curatarea strazilor, trotuarelor si a 
celorlalte locuri publice, colectarea, depozitarea, si transportul resturilor 
menajere si stradale  
 
           Art.1 – In vederea creerii unor conditii de viata corespunzatoare pentru 
cetatenii comunei Helegiu, a mentinerii si pastrarii curateniei, savarsirea 
urmatoarelor fapte constituie contraventii: 

a) depozitarea sau aruncarea gunoiului menajer in alte locuri decat in pubele, 
recipienti, containere sau locuri special amenajate; 

b) murdarirea strazilor sau trotuarelor cu gunoi, moloz, resturi vegetale, noroi 
sau pamant de pe rotile autovehiculelor sau prin pierderi de materiale din 
caroseriile acestora; 

c) neasigurarea conditiilor de igiena prin operatii de curatenie dezinsectie si 
deratizare a imobilelor si a spatiilor pe care le detin in proprietate, prin 
chirie, comodat ; 

d) neevacuarea gunoiului in functie de graficul stabilit, conform contractului 
incheiat intre primaria Helegiu si persoane fizice sau juridice ; 

e) deversarea, evacuarea, depozitarea in mod intentionat a apelor uzate sau a 
dejectiilor din instalatiile sanitare sau de canalizare pe strazi, trotuare, 
santuri, zone verzi, proprietati ale persoanelor fizice, juridice, domeniul 
public sau in apele curgatoare. 

f) neluarea masurilor de catre agentii economici si institutiile publice care isi 
desfasoara activitatea pe raza teritorial-administrativa a comunei Helegiu, 
de amplasare, la fiecare intrare dinspre strada a unui cos de gunoi si pentru 
detinerea de recipienti compatibili cu sistemul de colectare a gunoiului ; 

g) neindeplinirea obligatiei de curatare si maturare a trotuarelor, pergolelor si 
a santurilor din fata imobilelor si din jurul acestora, de curatire a ghetii si 
zapezii de pe trotuare ; 



k)  depozitarea sau aruncarea deseurilor de orice fel pe malul apelor 
curgatoare, pe marginea arterelor de circulatie, pe terenuri virane sau pe 
orice alte terenuri apartinand domeniului public sau privat al comunei 
Helegiu ; 

l) neasigurarea salubrizarii si imprejmuirea terenurilor pe care le detin sub 
orice forma legala in intravilanul localitatii : 

m) neindepartarea zapezii sau ghetii(turturilor) de pe cladiri, nemarcarea 
perimetrului expus de avertizare  

n) neasigurarea colectarii deseurilor rezultate in urma activitatii de construire, 
reparatii, curatare si igienizare a cladirilor si a altor incinte; 

o) neintretinerea santurilor de dirijare a apelor in vederea prevenirii 
inundatiilor, de-a lungul strazilor  in limita proprietatii; 

 
  Art.2 Contraventiile prevazute la articolul 1 se sanctioneaza cu amenda 
de la 400 la 800 lei, pentru persoanele fizice si de la 600-1000 lei pentru 
persoane juridice ; 
 

CAPITOLUL II 
 
        Intretinerea si repararea strazilor, drumurilor, podurilor, podetelor si 
trotuarelor,modernizrea drumurilor existente, reglementarea circulatiei   
 
      Art.3 -Pentru reglementarea desfasurarii trafiicului rutier si pietonal, 
intretinerea si exploatarea cailor publice, urmatoarele fapte constituie contraventii: 
        a) executarea de lucrari sau sapaturi pe domeniul public si privat al comunei 
Helegiu, fara aprobarile legale si neasigurarea imprejmuirilor de protectie si 
iluminare pe timp de noapte, nesemnalizarea cu panouri de avertizare a zonelor 
unde se executa lucrarile ; 
        b) nerefacerea in starea initiala a zonelor unde au avut loc lucrari, neevacuarea 
resturilor si gunoaielor rezultate in urma lucrarilor efectuate, precum si depozitarea 
acestora in alte locuri  decat cele stabilite prin aprobarea acordata ; 
        c) depozitarea pe strazi , trotuare, parcuri, pe zone verzi, terenuri virane,  a 
materialelor de orice fel sau utilaje, ambalaje si altele, fara aprobarea serviciilor 
publice ale Consiliului local si fara plata taxelor stabilite potrivit legii; 
         d) deranjarea activitatilor de intretinere si reparatii a strazilor, calcarea 
marcajelor proaspat efectuate in conditiile in care sunt asigurate semnalizarile de 
avertizare corespunzatoare ; 
         e)  accesul, oprirea, stationarea, parcarea si circulatia vehiculelor de orice fel 
pe zone verzi sau pe terenuri cu destinatia de zone verzi, precum si spalarea 



vehiculelor pe straz, in locuri publice, pe malul apelor curgatoare, cu exceptia 
locurilor special amenajate in acest scop; 
        f)  circulatia pe drumurile publice modernizte a vehiculelor cu pneuri cu 
senile, cuie, fara bandaje de protectie, precum si transportul prin tararea unor 
obiecte sau materiale; 
        g) degradarea sau distrugerea indicatoarelor de circulatie, a parapetilor la 
poduri sau de protectie a pietonilor ; 
       h) oprirea, stationarea sau parcarea si circulatia vehiculelor, autovehiculelor pe 
aleea pietonala. 
        
        Art.4-Contraventiile prevazute la cap.I, art.1 se sanctioneaza cu amenda 
de la 400 la 800 lei, pentru persoanele fizice si de la 600 la 1000 lei pentru 
persoanele juridice . 
 

 
CAPITOLUL III 
 
        Amenajarea si intretinerea parcurilor, zonelor verzi, gradinilor 
publice, locurilor de joaca pentru copii si a mobilierului urban 
  
         Art.5 - In vederea conservarii parcurilor, zonelor verzi si zonelor  florale 
de pe raza retitoriala administrativa a comunei Helegiu, savarsirea 
urmatoarelor fapte constituie contraventii : 
        a)distrugerea sau degradarera in orice mod sau prin orice mijloace a 
mobilierului urban aferent zonelor verzi, rasturnarea cosurilor de gunoi sau 
shimbarea locurilor acestora, asezarea cu picioarele pe banci ; 
       b)distrugerea zonelor verzi amenajate cu arbusti, inclusiv ruperea sau 
taierea neautorizata a arborilor, arbustilor, florilor ; 
       c) circulatia cu motociclete sau vehicule in parcuri ; 
       d) accesul cu animale in incinta parcului din comuna Helegiu ; 
       e) lasarea libera a pasarilor si animalelor in parc, pe zonele verzi sau in 
alte zone interzise acestora ; 
       f) utilizarea zonelor verzi si a parcurilor pentru plaja, picnic ; 
       h) practicarea jocurilor sportive sau distractive, in afara locurilor special 
amenajate; 
       h) ingradirea zonelor verzi si utilizarea acestora in scop agricol sau pentru 
depozitarea de materiale, resturi menajere, gunoaie; 
       i) distrugerea gardurilor si imprejmuirilor ornamentale; 
 



  Art.6 Contraventiile prevazute la art.5 se  sanctioneaza cu amenda de la 
400-800 lei, pentru persoanele fizice si de la 600-1000 lei pentru persoane 
juridice. 
 
CAPITOLUL IV 
 

         Respectarea normelor privind executarea constructiilor, intretinerea si 
administrarea cladirilor de orice natura  
 
         Art.7 Savarsirea urmatoarelor  fapte, privind intretinerea constructiilor, a 
utilizarii cladirilor si a spatiilor cu alta destinatie, constituie contraventii: 

a) neintretinerea in stare corespunzatoare a cladirilor, tonetelor, chioscurilor, 
spatiilor comerciale unde isi desfasoara activitatea cu titlu de folosinta sau 
proprietate; 

b) nedepozitarea corespunzatoare a materialelor necesare  lucrarilor, rezultate 
din demolari sau dezafectari; 

c) neexecutarea  curatarii cailor publice din jurul santierelor de constructii, 
cariere sau balastiere; 

d) neexecutarea curatarii cailor publice in urma incarcarii sau descarcarii de 
materiale sau produse care produc murdarirea acestora; 

e) nefinalizarea constructiilor incepute pe baza autorizatiilor eliberate de 
primar in conditiile si in termenele stabilite de acestea; 

f) aplicarea de afise, reclame sau anunturi pe peretii cladirilor, pe stalpi de 
sustinere ai retelei de alimentare cu energie electrica sau in alte locuri 
decat locurile publice de afisaj de pe raza teritorial administrativ-teritoriala 
a comunei Helegiu ; 

g) neintretinerea corepunzatoare a imprejmuirilor  si a organizarilor de 
santier, precum si a zonelor din jurul acestora ; 

h) amplasarea constructiilor peste retele tehnico-edilitare, fara acordul 
administratorului sau proprietarului acestora ; 

i) neincheierea contractului de salubritate ; 
j) bransarea realizata fara obtinerea avizului emis de primarie ; 
k) neremedierea avariilor interioare si prejudicierea alimentarii cu apa a altor 

utilizatori; 
 
      Art.8- Contraventiile prevazute la art.7 se sanctioneaza cu amenda de la  
400-800 lei, pentru persoanele fizice si de la 600-1000 lei pentru persoanele 
juridice 
 
 



           CAPITOLUL  V 
 
           Activitatea de transport marfuri si transport persoane de interes local 
 
           Art.9 –Pentru respectarea ordinii si intarirea sigurantei in circulatia 
mijloacelor de transport, pastrarea curateniei si aspectului corespunzator al 
acestora,respectarea ritmicitatii circulatiei si asigurarea unor conditii optime de 
calatorie, urmatoarele fapte sunt considerate contraventii: 

a) punerea in circulatie a oricarui verhicul deteriorat, care nu indeplineste 
conditiile de curatenie, polueaza atmosfera, au scurgeri de ulei, benzina, 
motorina, alti carburanti sau lichide specifice ; 
b) depasirea capacitatii de incarcare si etansarea necorespunzatoare a 
vehiculelor ce efectueaza transport de materiale, imprastierea acestora in 
timpul transportului, murdarirea si degradarea cailor publice ; 
a) neexecutarea curatirii locurilor  care s-au incarcat/descarcat diferite 

marfuri; 
 
            Art.10-Contraventiile prevazute la art.1 se sanctioneaza cu amenda de 
la 400-800 lei, pentru persoanele fizice si de la 600-1000 lei pentru persoanele 
juridice 
 
              CAPITOLUL VI 
 
               Protectia mediului 
 
               Art. 11 – Pentru protejarea mediului inconjurator, urmatoarele fapte 
constituie contraventii : 

a) aprinderea deseurilor de orice fel  in recipiente de colectare, in locuri publice 
sau in orice locuri daca se produce disconfort sau poluare; 

b) depozitarea neorganizata a materialelor si crearea unor focare de infectie si 
insalubritate in incinta santierelor ; 

c) aprinderea intentionata a miristilor, tufarisului si vegetatiei ierboase uscate, 
fara aprobarile legale si fara luarea masurilor specifice PSI ; 

d) defrisarea vegetatiei lemnoase din afara fondului forestier ; 
e)  provocarea unor poluari datorita nesupravegherii executarii unor lucrari, 

instalatiilor echipamentelor tehnologice ; 
f) provocarea poluarii prin evacuarea in apa, atmosfera sau pe sol a unor 

deseuri sau substante periculoase ; 
g) spalarea in apele naturale a ambalajelor de pesticide si de alte substante 

periculoase, precum si a utilajelor cu care s-au transportat ;  



h) aruncarea de resturi solide (paie, coceni, crengi, materiale textile etc) in 
reteaua de canalizare ; 

i) deversarea in canalele  menajere si pluviale a dejectiilor provenite de la 
grajdurile si cotetele animalelor ; 
 

  Art.12  Contraventiile prevazute la art.13 se sanctioneaza cu amenda de la 
400 la 800 lei, pentru persoanele fizice  si de la 600 lei la 1000 lei pentru 
persoanele juridice 
 
    Art.13 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor  prevazute in 
prezenta hotarare se face prin proces-verbal  incheiat de catre politistii locali  
din cadrul Biroului de Politie locala ; 
 
    Art.14  Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, se poate 
face plangere in termen de 15 zile de la comunicare sau de la data inmanarii, la 
Judecatoria Onesti. Procesul-verbal neatacat in termen de 15 zile de la data 
inmanarii sau comunicarii acestuia, constituie titlu executoriu. 
 
    Art.15  Contravenientul  poate achita in termen de cel mult 15 zile de la data 
incheierii procesului-verbal sau, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, 
jumatate din minimul amenzii prevazute pentru fapta savarsita, agentul 
constatator facand mentiune despre aceasta in procesul-verbal. Plata amenzii se 
face la casieria Primariei Helegiu 
 
     Art.16   Prezenta hotarare se aplica pe raza comunei Helegiu 

 
    Art.17 Dispozitiile prezentei hotarari se completeaza cu dispozitiile 
Ordonantei guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, 
aprobata, modificata si completata prin legea nr 180/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare neexcluzand in nici un fel aplicarea altor acte normative 
in vigoare 
 
 

   
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
UAT HELEGIU 
Birou Politie locala 
Nr.2828/21.04.2020                      
          
 
                                         REFERAT APROBARE 

privind Regulamentul de stabilire şi sancţionare a unor contravenţii sãvârşite pe 
raza administrativ teritorialã a comunei Helegiu 

 
 
         Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare, propunem 
adoptarea unei hotărâri privind  implementarea unui nou Regulament in vederea 
stabilirii şi sancţionarii unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a 
comunei Helegiu. Necesitatea implementarii acestuia consta in faptul ca legislatia 
care reglementeaza acest aspect a suferit completari si modificari. 
         Scopul este ca masura  să cuprindă și să protejeze întreaga sferă, de servicii, 
activităţi, bunuri mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi privat al 
comunei Helegiu, care să creeze cadrul legal necesar ce are ca efect combaterea 
activităţii de degradare, distrugere sau depreciere a calităţii acestora. 
       Avand in vedere ca aigurarea si pastrarea curateniei pe teritoriul comunei, 
buna gospodarire a acesteia si respectarea normelor de igiena, constituie o obligatie 
fundamentala a autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor pubice, 
agentilor economici, altor persoane juridice, precum si a cetatenilor, obiectivele 
principale in acest sens fiind: 

- Intretinerea strazilor, drumurilor, podurilor, podetelor si  
trotuarelor,modernizarea drumurilor existente, reglementarea circulatiei; 
-  Igienizarea si salubrizarea comunei, curatirea strazilor, trotuarelor si 

celorlalte locuri publice, colectarea, depozitarea si transportul resturilor menajere si 
stradale; 

-  Amenajarea si intretinerea parcurilor, zonelor verzi; 
-  Respectarea normelor privind executarea constructiilor ; 
-  Protectia mediului; 

Temeiul legal al propunerii noastre îl constituie : Legea nr.61/1991, 
republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 
socială a ordinii şi liniştii publice, Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
 art. 30,alin. (7) din Legea nr. 101/2006 privind serviciile publice de salubritate a 
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 24 din Ordonanţa 



Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 
rurale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2, alin. (2), ale art. 4, 
alin. (1) și (3) şi ale art. 8, alin. (2) lit. d) din ale art. 3 și 5 din Ordinul Ministrului 
Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 
privind mediul de viaţă al populaţiei, 
 Ordinul MIRA ŞI MADR nr. 605/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de 
apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de 
mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, HG nr. 857/2011 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, - O.U.G. 
nr.195/2005, actualizată, privind protecţia mediului, O.U.G. nr.78/2000, 
actualizată, privind regimul deşeurilor, Legea nr. 107/1996, actualizată, a apelor, 
H.G. nr.188/2002, actualiztă, privind aprobarea unor norme privind descărcarea în 
mediul acvatic al apelor uzate, Ordinul nr. 119 /2014 pentru aprobarea Normelor de 
igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, H.G. nr. 857/2011 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii 
publice, O.U.G. nr.55/2002, actualizată, privind regimul de deţinere al câinilor 
periculoşi sau agresivi, Legea nr.12/1990, republicată, privind protejarea populaţiei 
împotriva unor activităţi comerciale ilicite, Legea155/2010, legea Politiei locale, 
O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale art. 7, alin. (1), (2) și 
(4) din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administraţia 
publică, cu modificările şi completările ulterioare. 

   Ca urmare a celor prezentate, propun  spre aprobare ,,Regulamentul 
privind stabilirea unor contraventii pe raza administrativ teritoriala a comunei 
Helegiu’’. 

 
 
                                                 PRIMAR, 
                                       Ciprian Nicu ENEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
UAT HELEGIU 
Birou Politie localã 
Nr.2827/21.04.2020 
 

RAPORT SPECIALITATE 
 privind aprobarea Regulamentului de stabilire şi sancţionare a unor contravenţii 

sãvârşite pe raza administrativ teritorialã a comunei Helegiu 
 
              Avand in vedere faptul ca legislatia referitoare la stabilirea si sanctionarea 
unor contraventii a suferit modificari si completari, este necesara implementarea 
unui proiect de hotarare in vederea unui nou Regulament de stabilire si sanctionare 
a unor contraventii savarsite pe raza administrativ teritoriala a comunei Helegiu. 

    Cadrul legal al propunerii Biroului de politie locala este: 
- O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- Legea nr.101/2006, actualizată, a serviciului de salubrizare a localităţilor; 
-   O.G. nr.21/2002, actulizată, privind gospodărirea localităţilor urbane şi 

rurale; 
- Legea nr.50/1991, republicată, actualizată, privind autorizarea executării 

construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor; 
 - Ordinul MIRA ŞI MADR nr. 605/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor 

generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la 
arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale; 

- HG nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la 
normele din domeniul sănătăţii publice  

- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 
publică privind mediul de viaţă al populaţiei  

- O.U.G. nr.195/2005, actualizată, privind protecţia mediului; - O.U.G. 
nr.78/2000, actualizată, privind regimul deşeurilor; 

 - Legea nr. 107/1996, actualizată, a apelor; 
         - H.G. nr.188/2002, actualiztă, privind aprobarea unor norme privind 
descărcarea în mediul acvatic al apelor uzate; 

- Ordinul nr. 119 /2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 
publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 

 - H.G. nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la 
normele din domeniul sănătăţii publice; 

 - O.U.G. nr.55/2002, actualizată, privind regimul de deţinere al câinilor 
periculoşi sau agresivi;  

-   Legea155/2010, legea Politiei locale;  



- O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
- Legea nr.155/2010, legea politiei locale. 
    Asigurarea si pastrarea curateniei pe teritoriul comunei, buna gospodarire 

a acesteia si respectarea normelor de igiena, constituie o obligatie fundamentala a 
autoritatilor administratiei publice locale , institutiilor publice, agentilor economici, 
altor persoane juridice, precum si a cetatenilor, obiectivele principale in acest sens 
fiind: 

 -  Intretinerea strazilor, drumurilor, podurilor, podetelor si trotuarelor, 
modernizarea drumurilor existente, reglementarea circulatiei; 

-  Igienizarea si salubrizarea comunei, curatarea strazilor, trotuarelor si 
celorlalte locuri publice, colectarea, depozitarea si transportul resturilor 
menajere si stradale; 

-  Amenajarea si intretinerea parcurilor, zonelor verzi; 
-  Respectarea normelor privind executarea constructiilor ; 
-  Protectia mediului; 

         Conform Legii politiei locale, legea 155/2010, politia locala s-a infiintat in 
scopul exercitarii atributiilor privind  apararea drepturilor si libertatilor 
fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si 
descoperirea libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si 
publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, in urmatoarele domenii: 

a) ordinea si linistea publica, precum si paza bunurilor; 
b) circulatia pe drumurile publice; 
c) disciplina in constructii si afisajul stradal; 
d) protectia mediului; 
e) activitatea comerciala; 
f) evidenta persoanelor; 
g) alte domenii stabilite de lege. 

                 Prin urmare, avand in vedere necesitatea intreprinderii unor masuri ce 
tin de curatenia si gospodarirea pe teritoriul comunei, supun spre aprobare 
Consiliului local Helegiu, ,,Regulamentul privind stabilirea si sanctionarea unor 
contraventii pe raza administrativ teritoriala a comunei Helegiu”, asa cum este 
prezentat in anexa nr. 1. 
                                                                                            

Sef Birou 
Badic Lavina 

 
 
 
 
 



 
                                                                                                            Anexa nr.1 

 
REGULAMENT 

       Privind stabilirea unor contraventii pe raza administrativ teritoriala a 
 Comunei Helegiu 

 
 
 
        CAPITOLUL I 
           Igienizarea si salubrizarea comunei, curatarea strazilor, trotuarelor si a 
celorlalte locuri publice, colectarea, depozitarea, si transportul resturilor 
menajere si stradale  
           Art.1 – In vederea creerii unor conditii de viata corespunzatoare pentru 
cetatenii comunei Helegiu, a mentinerii si pastrarii curateniei, savarsirea 
urmatoarelor fapte constituie contraventii: 

h) depozitarea sau aruncarea gunoiului menajer in alte locuri decat in pubele, 
recipienti, containere sau locuri special amenajate; 

i) murdarirea strazilor sau trotuarelor cu gunoi, moloz, resturi vegetale, noroi 
sau pamant de pe rotile autovehiculelor sau prin pierderi de materiale din 
caroseriile acestora; 

j) neasigurarea conditiilor de igiena prin operatii de curatenie dezinsectie si 
deratizare a imobilelor si a spatiilor pe care le detin in proprietate, prin 
chirie, comodat ; 

k) neevacuarea gunoiului in functie de graficul stabilit, conform contractului 
incheiat intre primaria Helegiu si persoane fizice sau juridice ; 

l) deversarea, evacuarea, depozitarea in mod intentionat a apelor uzate sau a 
dejectiilor din instalatiile sanitare sau de canalizare pe strazi, trotuare, 
santuri, zone verzi, proprietati ale persoanelor fizice, juridice, domeniul 
public sau in apele curgatoare. 

m) neluarea masurilor de catre agentii economici si institutiile publice care isi 
desfasoara activitatea pe raza teritorial-administrativa a comunei Helegiu, 
de amplasare, la fiecare intrare dinspre strada a unui cos de gunoi si pentru 
detinerea de recipienti compatibili cu sistemul de colectare a gunoiului ; 

n) neindeplinirea obligatiei de curatare si maturare a trotuarelor, pergolelor si 
a santurilor din fata imobilelor si din jurul acestora, de curatire a ghetii si 
zapezii de pe trotuare ; 

p)  depozitarea sau aruncarea deseurilor de orice fel pe malul apelor 
curgatoare, pe marginea arterelor de circulatie, pe terenuri virane sau pe 
orice alte terenuri apartinand domeniului public sau privat al comunei 
Helegiu ; 



q) neasigurarea salubrizarii si imprejmuirea terenurilor pe care le detin sub 
orice forma legala in intravilanul localitatii : 

r) neindepartarea zapezii sau ghetii(turturilor) de pe cladiri, nemarcarea 
perimetrului expus de avertizare  

s) neasigurarea colectarii deseurilor rezultate in urma activitatii de construire, 
reparatii, curatare si igienizare a cladirilor si a altor incinte; 

t) neintretinerea santurilor de dirijare a apelor in vederea prevenirii 
inundatiilor, de-a lungul strazilor  in limita proprietatii; 

 
  Art.2 Contraventiile prevazute la articolul 1 se sanctioneaza cu amenda 
de la 400 la 800 lei, pentru persoanele fizice si de la 600-1000 lei pentru 
persoane juridice ; 
 

CAPITOLUL II 
        Intretinerea si repararea strazilor, drumurilor, podurilor, podetelor si 
trotuarelor,modernizrea drumurilor existente, reglementarea circulatiei 
        Art.3 -Pentru reglementarea desfasurarii trafiicului rutier si pietonal, 
intretinerea si exploatarea cailor publice, urmatoarele fapte constituie contraventii: 
        a) executarea de lucrari sau sapaturi pe domeniul public si privat al comunei 
Helegiu, fara aprobarile legale si neasigurarea imprejmuirilor de protectie si 
iluminare pe timp de noapte, nesemnalizarea cu panouri de avertizare a zonelor 
unde se executa lucrarile ; 
        b) nerefacerea in starea initiala a zonelor unde au avut loc lucrari, neevacuarea 
resturilor si gunoaielor rezultate in urma lucrarilor efectuate, precum si depozitarea 
acestora in alte locuri  decat cele stabilite prin aprobarea acordata ; 
        c) depozitarea pe strazi , trotuare, parcuri, pe zone verzi, terenuri virane,  a 
materialelor de orice fel sau utilaje, ambalaje si altele, fara aprobarea serviciilor 
publice ale Consiliului local si fara plata taxelor stabilite potrivit legii; 
         d) deranjarea activitatilor de intretinere si reparatii a strazilor, calcarea 
marcajelor proaspat efectuate in conditiile in care sunt asigurate semnalizarile de 
avertizare corespunzatoare ; 
         e)  accesul, oprirea, stationarea, parcarea si circulatia vehiculelor de orice fel 
pe zone verzi sau pe terenuri cu destinatia de zone verzi, precum si spalarea 
vehiculelor pe straz, in locuri publice, pe malul apelor curgatoare, cu exceptia 
locurilor special amenajate in acest scop; 
        f)  circulatia pe drumurile publice modernizte a vehiculelor cu pneuri cu 
senile, cuie, fara bandaje de protectie, precum si transportul prin tararea unor 
obiecte sau materiale; 
        g) degradarea sau distrugerea indicatoarelor de circulatie, a parapetilor la 
poduri sau de protectie a pietonilor ; 



       h) oprirea, stationarea sau parcarea si circulatia vehiculelor, autovehiculelor pe 
aleea pietonala. 
        
        Art.4-Contraventiile prevazute la cap.I, art.1 se sanctioneaza cu amenda 
de la 400 la 800 lei, pentru persoanele fizice si de la 600 la 1000 lei pentru 
persoanele juridice . 
 

CAPITOLUL III 
        Amenajarea si intretinerea parcurilor, zonelor verzi, gradinilor 
publice, locurilor de joaca pentru copii si a mobilierului urban 
  
         Art.5 - In vederea conservarii parcurilor, zonelor verzi si zonelor  florale 
de pe raza retitoriala administrativa a comunei Helegiu, savarsirea 
urmatoarelor fapte constituie contraventii : 
        a)distrugerea sau degradarera in orice mod sau prin orice mijloace a 
mobilierului urban aferent zonelor verzi, rasturnarea cosurilor de gunoi sau 
shimbarea locurilor acestora, asezarea cu picioarele pe banci ; 
       b)distrugerea zonelor verzi amenajate cu arbusti, inclusiv ruperea sau 
taierea neautorizata a arborilor, arbustilor, florilor ; 
       c) circulatia cu motociclete sau vehicule in parcuri ; 
       d) accesul cu animale in incinta parcului din comuna Helegiu ; 
       e) lasarea libera a pasarilor si animalelor in parc, pe zonele verzi sau in 
alte zone interzise acestora ; 
       f) utilizarea zonelor verzi si a parcurilor pentru plaja, picnic ; 
       h) practicarea jocurilor sportive sau distractive, in afara locurilor special 
amenajate; 
       h) ingradirea zonelor verzi si utilizarea acestora in scop agricol sau pentru 
depozitarea de materiale, resturi menajere, gunoaie; 
       i) distrugerea gardurilor si imprejmuirilor ornamentale; 
 
  Art.6 Contraventiile prevazute la art.5 se  sanctioneaza cu amenda de la 
400-800 lei, pentru persoanele fizice si de la 600-1000 lei pentru persoane 
juridice. 
 
CAPITOLUL IV 

         Respectarea normelor privind executarea constructiilor, intretinerea si 
administrarea cladirilor de orice natura  
         Art.7 Savarsirea urmatoarelor  fapte, privind intretinerea constructiilor, a 
utilizarii cladirilor si a spatiilor cu alta destinatie, constituie contraventii: 



l) neintretinerea in stare corespunzatoare a cladirilor, tonetelor, chioscurilor, 
spatiilor comerciale unde isi desfasoara activitatea cu titlu de folosinta sau 
proprietate; 

m) nedepozitarea corespunzatoare a materialelor necesare  lucrarilor, rezultate 
din demolari sau dezafectari; 

n) neexecutarea  curatarii cailor publice din jurul santierelor de constructii, 
cariere sau balastiere; 

o) neexecutarea curatarii cailor publice in urma incarcarii sau descarcarii de 
materiale sau produse care produc murdarirea acestora; 

p) nefinalizarea constructiilor incepute pe baza autorizatiilor eliberate de 
primar in conditiile si in termenele stabilite de acestea; 

q) aplicarea de afise, reclame sau anunturi pe peretii cladirilor, pe stalpi de 
sustinere ai retelei de alimentare cu energie electrica sau in alte locuri 
decat locurile publice de afisaj de pe raza teritorial administrativ-teritoriala 
a comunei Helegiu ; 

r) neintretinerea corepunzatoare a imprejmuirilor  si a organizarilor de 
santier, precum si a zonelor din jurul acestora ; 

s) amplasarea constructiilor peste retele tehnico-edilitare, fara acordul 
administratorului sau proprietarului acestora ; 

t) neincheierea contractului de salubritate ; 
u) bransarea realizata fara obtinerea avizului emis de primarie ; 
v) neremedierea avariilor interioare si prejudicierea alimentarii cu apa a altor 

utilizatori; 
 
      Art.8- Contraventiile prevazute la art.7 se sanctioneaza cu amenda de la  
400-800 lei, pentru persoanele fizice si de la 600-1000 lei pentru persoanele 
juridice 
 
           CAPITOLUL  V 
           Activitatea de transport marfuri si transport persoane de interes local 
           Art.9 –Pentru respectarea ordinii si intarirea sigurantei in circulatia 
mijloacelor de transport, pastrarea curateniei si aspectului corespunzator al 
acestora,respectarea ritmicitatii circulatiei si asigurarea unor conditii optime de 
calatorie, urmatoarele fapte sunt considerate contraventii: 

a) punerea in circulatie a oricarui verhicul deteriorat, care nu indeplineste 
conditiile de curatenie, polueaza atmosfera, au scurgeri de ulei, benzina, 
motorina, alti carburanti sau lichide specifice ; 
b) depasirea capacitatii de incarcare si etansarea necorespunzatoare a 
vehiculelor ce efectueaza transport de materiale, imprastierea acestora in 
timpul transportului, murdarirea si degradarea cailor publice ; 



b) neexecutarea curatirii locurilor  care s-au incarcat/descarcat diferite 
marfuri; 

 
            Art.10-Contraventiile prevazute la art.1 se sanctioneaza cu amenda de 
la 400-800 lei, pentru persoanele fizice si de la 600-1000 lei pentru persoanele 
juridice 
 
              CAPITOLUL VI 
               Protectia mediului 
               Art. 11 – Pentru protejarea mediului inconjurator, urmatoarele fapte 
constituie contraventii : 

j) aprinderea deseurilor de orice fel  in recipiente de colectare, in locuri publice 
sau in orice locuri daca se produce disconfort sau poluare; 

k) depozitarea neorganizata a materialelor si crearea unor focare de infectie si 
insalubritate in incinta santierelor ; 

l) aprinderea intentionata a miristilor, tufarisului si vegetatiei ierboase uscate, 
fara aprobarile legale si fara luarea masurilor specifice PSI ; 

m) defrisarea vegetatiei lemnoase din afara fondului forestier ; 
n)  provocarea unor poluari datorita nesupravegherii executarii unor lucrari, 

instalatiilor echipamentelor tehnologice ; 
o) provocarea poluarii prin evacuarea in apa, atmosfera sau pe sol a unor 

deseuri sau substante periculoase ; 
p) spalarea in apele naturale a ambalajelor de pesticide si de alte substante 

periculoase, precum si a utilajelor cu care s-au transportat ;  
q) aruncarea de resturi solide (paie, coceni, crengi, materiale textile etc) in 

reteaua de canalizare ; 
r) deversarea in canalele  menajere si pluviale a dejectiilor provenite de la 

grajdurile si cotetele animalelor ; 
 

  Art.12  Contraventiile prevazute la art.13 se sanctioneaza cu amenda de la 
400 la 800 lei, pentru persoanele fizice  si de la 600 lei la 1000 lei pentru 
persoanele juridice 
 
    Art.13 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor  prevazute in 
prezenta hotarare se face prin proces-verbal  incheiat de catre politistii locali  
din cadrul Biroului de politie locala ; 
 
    Art.14  Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, se poate 
face plangere in termen de 15 zile de la comunicare sau de la data inmanarii, la 



Judecatoria Onesti. Procesul-verbal neatacat in termen de 15 zile de la data 
inmanarii sau comunicarii acestuia, constituie titlu executoriu. 
 
    Art.15  Contravenientul  poate achita in termen de cel mult 15 zile de la data 
incheierii procesului-verbal sau, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, 
jumatate din minimul amenzii prevazute pentru fapta savarsita, agentul 
constatator facand mentiune despre aceasta in procesul-verbal. Plata amenzii se 
face la casieria Primariei Helegiu 
 
     Art.16   Prezenta hotarare se aplica pe raza comunei Helegiu 

 
   Art.17  Dispozitiile prezentei hotarari se completeaza cu dispozitiile 
Ordonantei guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, 
aprobata, modificata si completata prin legea nr 180/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare neexcluzand in nici un fel aplicarea altor acte normative 
in vigoare 
 

  
 

Sef Birou 
Badic Lavinia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


