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Anexa la HCL nr. 29/30.06.2021        
Regulamentul privind măsuri gospodărești, administrarea 

fondului locativ public și privat, precum și alte măsuri pentru 
asigurarea ordinii și curățeniei în comuna SĂGEATA, județul 

Buzău 
 

 

                CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE; BAZA LEGALĂ 

 
(1). Pentru instaurarea unui climat de bună convieţuire pe teritoriul 

Comunei Săgeata, prezentul Regulament stabileşte obligaţiile şi răspunderile care 
revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici 
şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a comunei. 

(2). Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul Comunei 
Săgeata, buna gospodărire a acestuia şi respectarea normelor de igienă constituie o 
obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor 
publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor. 

(3). Activităţile edilitar-gospodăreşti în Comuna Săgeata reprezintă 
ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes local, desfăşurate din iniţiativa şi sub 
organizarea autorităţii administraţiel publice locale, prin care se asigură buna 
gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă, precum şi 
înfrumuseţarea localităţii. 

(4). Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-
gospodăreşti constituie o obligaţie permanentă a Consiliului Local, a Primarului, a 
autorităţilor şi instituţiilor publice, a agenţilor economici, cu sau fără personalitate 
juridică, precum şi a cetăţenilor. 

(5). Prezentul regulament stabileşte măsurile necesare, precum şi 
cadrul juridic unitar referitor la gospodărirea Comunei Săgeata, în 
conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: 

 
 

CAPITOLUL II. - REGLEMENTĂRI EDILITAR GOSPODĂREŞTI 
SECŢIUNEA A — OBLIGAȚIILE INSTITUTIILOR PUBLICE, AGENŢILOR 

ECONOMICI ŞI ALTOR PERSOANE JURIDICE 
 

 
 

ART.1.(1)- Institutiile publice, agentii economici si celelalte persoane juridice, 
au următoarele obligatii cu privire la intretinerea si pastrarea curateniei cladirilor, 
spatiilor de folosinta comuna, spatiilor verzi din jurul imobilelor, imprejmuirilor 
acestora,strazilor si trotuarelor, locurilor de joaca, arterelor de circulatie, locurilor 
publice si mentinerea igienei si esteticii comunei Săgeata: 
a)- sa intretina in stare corespunzatoare imobilele pe care le dețin sub orice titlu, 
inclusiv fatadele, portile, usile si gardurile, prin efectuarea lucrarilor de reparatii, 
amenajari, zugravire, vopsire si a altor lucrari de intretinere necesare; În cazul 
clădirilor nefolosite, deținătorul are obligația asigurării unui aspect îngrijit; 
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b)- sa inlocuiasca elementele degradate ale sarpantei si invelitorii acoperisului la 
imobilele in care îsi desfasoara activitatea; 
c)- sa asigure repararea, spalarea geamurilor si a vitrinelor, inlocuirea celor sparte, 
intretinerea firmelor și a fațadelor clădirilor în care își desfășoară activitatea, 
inclusiv spălarea, curățarea și zugrăvirea periodic, ori de căte ori este nevoie a 
acestora. Agenții economici care dețin sau au amplasate pe teritoriul comunei 
Săgeata panouri publicitare si bannere sau au amplasate pentru preluarea 
corespondenței facilitate specific (cutii poștale), le vor menține permanent curate și 
estetice prin spalarea si curatarea periodica a acestora; 
d)-să asigure salubrizarea şi împrejmuirea clădirilor şi terenurilor pe care le deţin sub 
orice formă legală, atât cele din intravilanul comunei cât şi cele situate de-a  
lungul căilor de comunicaţie rutieră, să asigure curăţenia şi întreţinerea zonelor verzi 
aferente acestora; 
e)-să asigure igiena în imobile, clădiri, poduri, subsoluri sau alte incinte pe care le 
dețin sub orice formă sau în care îşi desfăşoară activitatea, prin activităţi de curăţare, 
deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie; 
f)- să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a locurilor de parcare pe care le 
folosesc, să îndepărteze buruienile, flora spontană care creşte pe lângă borduri, 
garduri, stâlpi, împrejmuiri, s.a.m.d, în fata imobilelor deţinute sau ocupate cu orice 
titlu; 
g)- sa amplaseze jardinière si ghivece cu flori in ferestre, fiind interzisa expunerea 
oricaror obiecte inestetice, grele sau voluminoase 
h)- sa monteze, acolo unde este necesar, parazapezi, jgheaburi si burlane la 
acoperisurile imobilelor in care-si desfasoara activitatea; 
i)- sa curete periodic si sa inlocuiasca cand se degradeaza, jgheaburile si 
burlanele, pentru a asigura scurgerea apelor meteorice si sa indeparteze turturii 
de gheata care se formeaza iarna; 
j)- sa remedieze defectiunile la instalatiile de apa, de incalzire, la coloanele de 
scurgere ale apelor uzate si la canale; 
k)- sa asigure curatenia la locurile de depozitare a materialelor, in locurile de 
colectare a deseurilor, pe caile de acces si pe celelalte terenuri pe care le detin; 
l)- sa finalizeze constructiile incepute pe baza autorizatiei de construire eliberata 
de Primaria comunei Săgeata, in conditiile si in termenele stabilite de acestea; 
m)- sa varuiasca primavera pomii, sa ingrijeasca florile, spatiile verzi din jurul 
imobilelor si sa le reamenajeze pe cele degradate, fiind interzisa schimbarea 
destinatiiei spatiilor verzi; 
n)- sa indeparteze zapada si gheata de pe aleile de acces si trotuarele din jurul 
imobilelor si incintelor in care isi desfasoara activitatea, imediat dupa depunere, 
astfel incat sa nu stanjeneasca circulatia vehiculelor si pietonilor; 
o)-în cazul pericolului iminent de cădere a zăpezii sau țurțurilor de gheață de pe 
clădiri, deținătorii sub orice titlu al acestora au obligația de a lua măsuri imediate 
de marcare a perimetrului expus, de avertizare și de îndepărtare  a acestora cu 
mijloace adecvate proprii, sau prin intermediul firmelor care au dotări specifice;   
p)-sa imprastie material antiderapante (nisip) pe aleile de acces si trotuarele din 
fata imobilelor si incintelor in care isi desfasoara activitatea, in scopul prevenirii 
formarii poleiului si a ghetii; 
q)-sa incheie contract pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor 
menajere si a altor tipuri de deseuri ce rezulta din activitatea sa, cu operatorul 
local; 
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r)-sa amenajeze un loc special in incinta unitatii, pentru amplasarea pubelelor 
si/sau containerelor utilizate la colectare; 
s)-sa solicite prestatorului de servicii de salubritate, contra cost, colectarea si 
transportul celorlalte tipuri de deseuri decat cele menajere (moloz, crengi, obiecte 
voluminoase, etc.) care nu se pot colecta impreuna cu deseurile menajere; 
ș)-sa solicite Primariei comunei Săgeata acordul pentru depozitarea în anumite 
zone publice, cu destinație specifică a  materialelor sau obiectelor de orice fel, sau în 
caz contrar să încheie contract cu un operator autorizat; 
t)-sa utilizeze pentru expunerea de afise si anunturi numai panourile de afisaj 
amplasate pe domeniul public, cu plata taxelor legale; 
ț)-sa asigure curatenia si etanseitatea vehiculelor la intrarea acestora pe caile 
publice,pentru a impiedica imprastierea materialelor in timpul transportului si 
murdarirea sau degradarea drumurilor publice. 
u)-sa monteze si sa pastreze tablita cu numarul de imobil, in loc vizibil, pe fiecare 
imobil; 
v)- sa arboreze pe edificiile in care isi au sediul, drapelul Romaniei, cu ocazia: Zilei  
nationale a Romaniei (1 Decembrie); 
w)- sa nominalizeze persoana/persoanele care raspund de indeplinirea obligatiilor 
ce le revin din prezentele norme; 
x) –să nu ardă deșeuri vegetale, menajere sau de altă natură în curți, pe străzi, sau 
în orice alte locuri; 
y)-să nu ardă material din cauciuc, folii, plastic, textile, alte material în mediu 
deschis sau în incinte; 
z)-să asigure apei pluviale la nivelul solului, prin coborârea adecvată a sistemului 
de scurgere (burlane), astfel încât prin măsurile luate să nu afecteze domeniul 
public sau proprietățile învecinate; 
z¹)-să colaboreze cu organele de control și să prezinte la solicitarea acestora 
documente, date și informații în legătură cu controlul efectuat; 
z²)-proprietarii de automate de cafea, băuturi răcoritoare, sandwich-uri, dulciuri și 
sucuri au obligația de a asigura amplasarea la fiecare punct de lucru și la sediul 
unde își desfășoară activitatea a unui recipient (coșuri) pentru colectarea selective a 
hârtiilor, ambalajelor, mucurilor de țigări, precum și de a proceda la golirea 
acestuia ori de câte ori este nevoie;   
z³)- sa nu tulbure linistea publica intre orele 22:00- 8:00, prin folosirea oricarui 
aparat, obiect sau instrument muzical la intensitate mare in locurile sau sediile 
persoanelor juridice situate in  imobilele cu destinatie de locuinte sau in 
vecinatatea acestora; 
z⁴ )–terenurile virane vor fi declarate de 
proprietar/chiriaș/administrator/concesionar la Primăria Comunei Săgeata și vor 
fi indicate prin grija proprietarului, chiriașului, administratorului, sau 
concesionarului prin amplasarea la loc vizibil pe frontul stradal al unui panou care 
să cuprindă datele de identificare; 

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se sancționează 
contravențional cu avertisment sau amendă cuprinsă între 1500 – 7500 lei. 
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SECŢIUNEA- B OBLIGAȚIILE SPECIFICE ALE AGENȚILOR ECONOMICI CU PROFIL 
COMERCIAL ȘI PRESTĂRI SERVICII DIN COMUNA SĂGEATA 

 
 
 

ART.2.- (1) Agentii economici cu profil comercial si prestari servicii au 
urmatoarele  obligatii: 
a)- sa mature trotuarul din jurul unitatii pana la ora 8:00 in fiecare dimineata si 
seara la sfarsitul programului; 
b)- este interzisa indepartarea gunoiului maturat de pe trotuare, la rigola, precum 
si la astuparea rigolelor stradale prin executarea unor planuri inclinate pentru 
urcarea autovehiculelor pe  trotuare; 
c)- sa indeparteze zapada si gheata de pe trotuarele din jurul unitatii pana la ora 
8,00 in fiecare dimineata sau imediat dupa depunere si sa imprastie materiale 
antiderapante, in scopul  prevenirii ghetii si poleiului, in perioada de iarna, din 1 
noiembrie pana in 1 martie; 
d)- sa asigure ordinea, curatenia si igiena permanenta a locurilor si a spatiilor 
exterioare  aferente in care isi desfasoara activitatea, precum si a locurilor de  
depozitare a marfurilor si  ambalajelor; 
e)- sa colecteze deseurile in pubele; 

          (2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) se sancționează 
contravențional cu avertisment sau amendă cuprinsă între 1 500 – 7500 lei. 

 
 

SECTIUNEA C- OBLIGATIILE SPECIFICE ALE AGENTILOR ECONOMICI SI 
PERSOANELOR FIZICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE EXECUTAREA DE 

LUCRARI DE CONSTRUCTII, DE REPARATII SI DEMOLARI LA CLADIRI, 
DE INSTALATII TEHNICO-EDILITARE SAU DE INTRETINERE A 

ACESTORA. 
 

ART.3. (1) – Agentii economici si persoanele fizice care doresc 
executarea de lucrari de constructii, de reparatii si demolari la cladiri, de instalatii 
tehnico-edilitare sau de intretinere a acestora, au  urmatoarele obligatii: 
a)- sa execute lucrarile numai dupa obtinerea autorizatiei de construire, eliberata 
de Primaria comunei Săgeata si cu avizul detinatorilor de utilitati publice; 
b)- sa imprejmuiasca incintele constructiilor, santierul lucrarilor de executie si sa 
ia masuri de intretinere corespunzatoare a imprejmuirilor, in conformitate cu 
proiectul de organizare de santier; 
c)- sa depoziteze in ordine toate materialele aprovizionate, inclusiv cele rezultate 
din demolare sau sapaturi, in interiorul suprafetelor aprobate, urmand ca acestea 
sa fie predate prestatorului de servicii de salubritate, imediat dupa terminarea 
lucrarilor, dacă acesta prestează activitatea respective, în caz contrar altui 
operator autorizat cu care încheie contract; 
d)- sa solicite prestatorului de servicii de salubritate, colectarea si transportul 
(contra cost)deseurilor altele decat cele menajere; 
e)- sa utilizeze vehicule curate si etanse in zona de lucru, in situatiile de betonare 
sau in alte asemenea locuri, pentru a nu murdari caile publice prin imprastierea  
 



5 
 

 
 
incarcaturii pe drumurile publice, sa mentina ordinea si curatenia pe caile publice 
din zona de constructii, inclusiv a partilor din caile publice care sunt cuprinse in  
incinta acesteia, sa obtina aprobarea si sa respecte conditiile din avizele date de 
serviciile publice ale Consiliului local al comunei Săgeata  privind inchiderea si 
ocuparea strazilor, depozitarea de material pe domeniul public si a schelelor, dupa 
caz, in vederea  executarii unor lucrari de constructii si reparatii; 
f)- sa evite producerea si raspandirea prafului prin stropire cu apa a partilor din 
cladirea in curs de demolare si a molozului incarcat in vehicule. 
g)- sa repare si sa curete gurile de scurgere a apelor pluvial in cazul in care prin 
lucrarile efectuate, acestea sunt afectate, sa repare trotuarele si partea carosabila 
a strazilor, degradate ca urmare a lucrarilor efectuate, precum si refacerea zonelor 
verzi afectate; 
                   (2). Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) se sancționează cu 
amendă contravențională cuprinsă 700 - 2000 lei pentru persoane fizice și 1500 – 
7500 lei pentru persoanele juridice. 
 
                  ART.4. (1). Constituie contravenție și se sancționează contravențional 

următoarele fapte: 
a)-executarea lucrărilor edilitar – gospodărești sau intervențiilor la rețeaua tehnico 
– edilitară, fără aprobarea Primăriei Comunei Săgeata; 
b)-depozitarea pământului rezultat din lucrările de construcții pe un amplasament 
fără aprobarea emisă de Primăria Comunei Săgeata; 
c)-murdărirea căilor publice (străzi, trotuare, alei, curți) ca urmare a 
activităților de încărcare - descărcare a mijloacelor de transport; 
d)-prepararea mortarelor sau betoanelor direct pe domeniul public; 
e)-neaducerea la starea inițială a amplasamentului după finalizarea lucrărilor 
edilitar - gospodărești, neadus la cotă și cu resturi materiale (pietre, bolovani, 
balast, alte reziduri); 
f)-așternarea pe traseul lucrărilor edilitar - gospodărești, care urmează a fi supuse  
lucrărilor de refacere a zonelor verzi, de pământ care are în compoziție resturi 
materiale de orice fel, sau pământ nefertil, lutos, pământ provenit din straturile 
inferioare rezultat din excavații, săpături, etc.; 
g)-neefectuarea lucrărilor de salubrizare a domeniului public și a amplasamentelor 
organizărilor de șantier aprobate, atât pe parcursul derulării lucrărilor edilitar - 
gospodărești cât și la finalizarea lor; 
h)-neluarea măsurilor de împiedicare a producerii și răspândirii prafului în și din 
incinta organizărilor de șantier, pe traseul lucrărilor edilitar - gospodărești și pe 
amplasamentele de lucrări de demolare construcții, prin realizarea stropirii, prin 
pulverizare cu apă, a amplasamentului sau porțiuniIor din clădire supuse 
demolării; 
i)-neamenajarea căilor de acces din organizările de șantier până la căile și 
drumurile publice, înainte de începerea construcțiilor/’ lucrărilor edilitar - 
gospodărești pentru a preveni murdărirea străzilor, trotuarelor, la ieşirea din zona 
construibilă; 
j)-neluarea măsurilor de asigurare a unei rampe de spălare sau de curățare a 
roților autovehiculelor/utilajelor de orice fel care părăsesc organizările de șantier și 
neluarea măsurilor necesare pentru a preveni murdărirea căilor publice; 
k)-neluarea măsurilor de dotare cu recipient de precolectare a deșeurilor menajere 
la punctele de lucru, organizările de șantier, pe traseul lucrărilor edilitar - 
gospodărești, pentru personalul propriu; 
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l)-neasigurarea în incinta punctelor de lucru, organizărilor de șantier sau pe  
amplasamentele lucrărilor de investiții la rețelele publice ori alte lucrări, a 
grupurilor sanitare (WC-uri ecologice) pentru personalul propriu. Grupurile  
sanitare (WC-urile ecologice) vor fi folosite conform normelor de igienă și se vor goli  
și dezinfecta zilnic de către operatorul de salubrizare autorizat pentru a se evita 
răspândirea mirosurilor neplăcute; 
m)-neîmprejmuirea cu panouri speciale de protecție a organizărilor de șantier și 
amplasamentelor pe care se  execută lucrări de construcție sau intervenție la 
dotările tehnico - edilitare; 
n)neluarea de către persoanele fizice sau juridice a măsurilor necesare consolidării sau 
demolării cladirilor care nu prezinta siguranța in exploatare; 
o)-utilizatorii care solicită colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor 
voluminoase și din construcții, au obligația să nu depoziteze deșeurile produse, în 
stradă, pe domeniul public, înainte de aducerea containerului solicitat 
operatorului de servicii publice de salubrizare. Operatorul de servicii publice de 
salubrizare stabilește și confirmă data efectuării colectării și transportului, având 
obligația să o respecte; 
p)-deșeurile din construcții și demolări de la persoanele fizice și persoanele juridice 
se vor preda unor societăți specializate  în neutralizarea acestor tipuri de deșeuri 
contra cost; 
                 (2). Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) se sancționează cu 
amendă contravențională cuprinsă 700 - 2000 lei pentru persoane fizice și 2500 - 
7500 lei pentru persoanele juridice. 
                  

 
CAP.III. OBLIGATIILE CETATENILOR DIN COMUNA SĂGEATA, CU 

PRIVIRE LA INTRETINEREA SI PASTRAREA CURATENIEI 
CLADIRILOR, SPATIILOR DE FOLOSINTA COMUNA, SPATIILOR 

VERZI SI PLATFORMELOR GOSPODARESTI, A MENȚINERII 
ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE A COMUNEI 

 
 
 

Sectiunea a 1 a- Obligatiile cu caracter general ale persoanelor fizice sau 
juridice  din comuna Săgeata. 

 
ART.5.- (1) Cetatenii comunei Săgeata  au urmatoarele obligatii cu privire la 

intretinerea si pastrarea curateniei cladirilor, locuintelor, podurilor, anexelor 
gospodaresti, terenurilor aferente locuintelor, imprejmuirilor acestora, trotuarelor 
si mentinerea igieniei si esteticii comunei Săgeata; 
a)să întrețină curățenia locuințelor pe care le dețin sub orice titlu, a anexelor  
gospodărești, a curtilor și împrejmuirilor acestora; 
aa)să asigure periodic curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții 
amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora, înlocuirea 
jgheaburilor și burlanelor degradate; 
b)să întrețină în stare corespunzătoare împrejmuirea imobilelor și acolo unde este 
cazul să asigure curățirea și întreținerea permanentă a șanțurilor și podețelor în 
zona acestora; 
c)- sa execute lucrarile de intretinere si reparare a locuintelor si sa remedieze  
defectiunile la instalatiile de apa; 
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cc)- sa inlocuiasca elementele degradate ale sarpantei si invelitorii acoperisului la 
imobilele  in care locuiesc si sa indeparteze iarna turturii de gheata care se 
formeaza; 
d)- sa monteze acolo unde este necesar, parazapezi, jgheaburi si burlane la 
acoperisurile  imobilelor in care locuiesc; 
e)să asigure și să mențină curățenia pe trotuare, pe zonele verzi, a locurilor de 
parcare pe care le folosesc, precum și în jurul garajelor pe care le dețin sub orice 
formă legală; 
f)să păstreze în bună stare de funcționare, să nu mute mobilierul rural, să nu-l degradeze, 
să-l utilizeze numai în scopul pentru care a fost destinat și să nu distrugă 
echipamentele și împrejmuirea spațiilor de joacă, băncile, coșurile pentru hârtii, 
indicatoarele de circulație, panourile de afișaj și refugiile de călători din stațiile 
mijloacelor de transport în comun; 
g)să păstreze curățenia și ordinea pe arterele de circulație, în parcuri, locuri de 
joacă pentru copii, locuri de agrement, precum și în alte locuri publice. Să nu ardă 
deșeuri de orice fel în curti, pe străzi sau pe alte terenuri; 
h)să desființeze împrejmuirile improvizate de pe străzi sau din jurul imobilelor de 
locuit, sau alte terenuri aparținând UAT Săgeata; 
i)să păstreze permanent libere căile de acces în imobile și curti interioare, facilitând 
astfel accesul pompierilor, salvării, sau altor forme de intervenții; in acest sens pe 
caile de acces se interzice depozitarea oricăror materiale (deșeuri, materiale de 
construcții, mărfuri, ambalaje, moluz etc); 
j)să nu arunce gunoiului menajer lângă containere sau pubele, să nu împrăștie 
conținutul acestora. Să asigure igienizarea recipientelor/pubelelor pe care le-au 
primit în custodie de la operatorul de salubritate; 
k)să asigure salubrizarea și împrejmuirea terenurilor virane pe care le dețin sub orice 
formă legală, precum și amplasarea pe aceste terenuri la loc vizibil pe frontul 
stradal, a unui panou care să cuprindă sintagma: “proprietate privată"; 
l)să nu pășuneze animalele în zonele de locuit ale Comunei Săgeata sau pe 
domeniul public și privat al comunei Săgeata; 
m)să asigure evacuarea apei pluviale la nivelul solului, prin coborârea adecvată a 
sistemului de scurgere (burlane), astfel încât prin măsurile luate să nu afecteze 
domeniul public sau proprietățile învecinate ; 
n)să nu aplice înscrisuri sau însemne de orice fel pe clădiri, împrejmuiri, 
monumente, statui, precum și să nu afișeze sau să lipească în alte locuri decât 
cele special amenajate afișe, reclame, anunțuri și mareriale de informare sau 
publicitate; 
o)să ia măsuri de îndepărtare imediată a înscrisurilor cu caracter șovin sau obscen, 
a lozincilor de  orice fel, a însemnelor cu caracter șovin și fascist și altele; 
p)să nu depoziteze pe domeniul public resturile vegetale rezultate din curățarea 
grădinilor și curtilor.  
q)să nu ardă deșeuri vegetale, menajere sau de altă natură în curti, pe străzi sau în 
orice alte  locuri; 
r) să nu ardă materiale din cauciuc, folii, plastic, textile, alte materiale în mediu 
deschis sau în incinte; 
s)să nu deverseze pe străzi, canale publice, locuri riverane, bazine naturale de apă, 
domeniul public sau privat al comunei Săgeata a apelor uzate menajere, fecaloid 
menajere și industriale; 
ș)-să nu realizeze reparații la autoturisme, utilaje agriole sau alte autovehicule, care să emane 
substanțe toxice sau care produc inflitrații în sol cu risc ridicat de contaminare  
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ulei, antigel, motorină, benzină); 
t)- sa monteze si sa pastreze tablita cu numarul de imobil, in loc vizibil, pe fiecare 
imobil; 
ț)- sa intretina curatenia si igiena in locuintele pe care le detin in propietate sau cu 
chirie, in  anexele gospodaresti, curtile si imprejmuirile acestora si sa efectueze cu 
operatorii autorizati,  lucrarile de deratizare si dezinsectie; 
u)- sa execute zugravirea si vopsirea partilor exterioare a cladirilor, inlocuirea 
jgheaburilor si burlanelor degradate, curatarea periodica a acestora, precum si 
efectuarea altor lucrari de reparatii si de intretinere la fatadele imobilelor si 
anexelor gospodaresti, a portilor si gardurilor: 
v)- sa indeparteze zapada si gheata din fata imobilelor, imediat dupa depunere si 
sa o depoziteze pe trotuare, langa bordura, astfel incat sa nu stanjeneasca 
circulatia vehiculelor; 
vv)- sa imprastie materialele antiderapante (nisip) pe aleile de acces din jurul 
locuintelor, in scopul prevenirii formarii poleiului si a ghetii; 
w)- sa varuiasca primavara arborii din jurul imobilelor, sa ingrijeasca florile, 
spatiile verzi  din jurul imobilelor, fiind interzisa schimbarea destinatiei spatiilor 
verzi, precum si cultivarea  legumelor si zarzavaturilor; 
x)- sa finalizeze constructiile incepute pe baza autorizatiei de construire eliberata 
de  Primaria comunei Săgeata, in conditiile si in termenele stabilite de aceasta; 
xx)- sa solicite Primariei comunei Săgeata, acordul pentru depozitarea pe domeniul 
public al comunei, a materialelor sau obiectelor de orice fel, chiar și pentru o 
scurtă perioadă de timp; 
y) sa solicite prestatorului de servicii de salubritate colectarea si transportul 
(contra cost) deseurilor altele decat cele menajere; 
yy)- sa colecteze deseurile menajere in saci de unica folosinta biodegradabili si 
pubele, fiind interzis aruncarea in recipientii de colectare a deseurilor menajere de 
material sau deseuri inflamabile, explozive, toxice sau care constituie surse de 
infectie; 
z)- sa pastreze in buna stare de folosinta si sa nu degradeze bancile, cosurile de 
hartii, indicatoarele, panourile de afisaj, cabinele telefonice si alte asemenea dotari 
amplasate pe strazi, in parcuri si in alte locuri publice; 
zz)- sa respecte masurile stabilite de Primaria comunei Săgeata pentru asigurarea 
igienei publice si curateniei in localitati; 
z¹)- sa abordeze pe imobil, drapelul national, cu ocazia: Zilei nationale a Romaniei 
(1Decembrie) 
z²)- sa depoziteze gunoiul de grajd numai pe platforme betonate sau in fose septice 
pentru a impiedica siroirea si infiltrarea apelor uzate; 
z³)- sa asigure si sa pastreze curatenia trotuarelor si partii carosabile a strazii sau 
drumul din jurul imobilelor, sa desfiinteze imprejmuirile inestetice si sa defiinteze 
gradinile de zarzavaturi de pe domeniul public, din fata imobilelor; 
z⁴ )- sa decolmateze primavera si toamna santurile si podetele din jurul imobilelor, 
sa tunda  iarba;cine nu poate realiza decolmatarea   va plati   15 lei  / ml, iar 
pentru tuns   iarna  3  lei / m.p. 
z⁵ )- sa curete si sa intretina in stare de functionare canalele de desecare aflate pe 
terenurile agricole, sau care le travrsează gospodăriile; 
z⁶ )- circulatia vehiculelor cu tractiune animala pe drumurile publice, acolo unde 
este permisa, se va face cu mentinerea curateniei stradale, folosindu-se pentru 
animalul de tractiune scutul protector si sacul cu nutret; 



9 
 

 
 
 
z⁷ )- sa conduca animalele izolate sau in turma cat mai aproape de marginea 
dreapta a drumului public. Persoanele care conduc animalele spre pasune sunt  
obligate sa pastreze curatenia si ordinea pe arterele de circulatie, sa asigure 
protectia pomilor, florilor, peluzelor si a altor plantatii din fata imobilelor; 
z⁸ )-accesul persoanelor în parcuri și spațiile de joacă este permisă în intervalul orar 08:00 – 
22:00; 
z⁹ )-crescătorii de animale care dețin un efectiv mai mare de 5 animale de talie 
mare sau 15 animale de talie mica vor cere Primăriei Săgeata autorizarea unui 
traseu în ceea ce privește circulația acestora; dacă acest lucru nu este posibil se va 
stabili locul de odihnă în afara satului, pe perioada pășunatului; 
                 (2) Persoanele fizice care au ingradit domeniul public pentru 
intretinerea spatiilor verzi si a pomilor fructiferi, dar nu folosesc aceste suprafete 
pentru interes personal, sunt obligate sa imprejmuiasca aceste suprafete cu un 
model unitar de gard care va fi confectionat din material de esenta lemnoasa. 
Gardul va fi confectionat fara fundatie si va fi  vopsit in culoare alba iar in 
interiorul gardului va fi obligatoriu semanat gazon. 

(3) Persoanele care au ingradite suprafete in fata imobilului proprietate, 
pe domeniul public al comunei, pentru confectionarea gardului stabilit in prezenta 
hotarare se vor prezenta la Primarul comunei pentru delimitarea suprafetelor la 
fata locului de catre imputernicitii acestuia. 
                 (4). Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), (2) și (3) se 
sancționează contravențional cu avertisment sau amendă cuprinsă între 500 - 
2500 lei. 
                 
                Art. 6. (1). În scopul asigurării și păstrării ordinii și curățeniei, igienei 
publice și protecției  mediului înconjurător, se interzice tuturor persoanelor fizice și 
juridice: 
a)aruncarea sau abandonarea de hârtii, ambalaje, resturi alimentare sau nealimentare, 
coji de semințe, orice alte deșeuri, precum și scuipatul pe domeniul public (străzi, 
trotuare, parcuri, spații verzi, zone de agrement, stații ale mijloacelor de transport 
local, etc.); 
b)murdărirea căilor publice cu orice fel de materiale: balast, mortare, noroi, betoane, 
deșeuri sau alte materiale, precum și cu produse agricole; 
c)“culegerea (strângerea), manipularea, depozitarea pe domeniul public, transportul,  
vânzarea materialelor reciclabile și/sau a altor deșeuri, în alte condiții decât cele 
prevăzute de dispozițiile legale în vigoare la nivelul Comunei Săgeata”; 

(2). Nerespectarea interdicțiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) se 
sancționează contravențional cu avertisment sau amendă, astfel: 

- pentru persoane fizice cu amendă cuprinsă între 8 00 - 2500. lei; 
- pentru persoane juridice cu amendă cuprinsă între 1500 -7500 lei. 

(3). Pentru contravențiile prevăzute la art. 6, alin. (1) lit. c), 
persoana împuternicită să aplice sancțiunea poate dispune și confiscarea bunurilor 
destinate, folosite sau rezultate din contravenții, potrivit dispozițiilor O.G. nr. 
2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 

ART. 7. (1) Constituie  contravenție și se sancționează contravențional 
următoarele fapte: 

a)depozitarea sau abandonarea pe domeniul public al comunei Săgeata de rulote, 
tonete, chioșcuri, construcții metalice, construcții provizorii, aparate de orice fel,  
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utilaje defecte, caroserii de autovehicule degradate sau dezmembrate, utilaje 
agricole, părți de utilaje sau autoturisme, autorisme neînmatriculate sau 
neînregistrate, utilitare, camioane, tractoare, conform prevederilor legale; 
b) depozitarea direct pe trotuar, sol, pe carosabilul străzilor, pe canale, șanțuri, 
rigolele din fața proprietății, pe domeniul public sau privat al Comunei Săgeata a 
materialelor de construcție mortar, beton, nisip, balast, pământ rezultat din 
săpături, a altor deșeuri amestecate/resturi rezultate din activități de reparații și 
amenajări la clădiri și locuințe și din demolarea unor construcții civile sau 
industriale și orice alte depozite de orice materiale. Fac excepție de la aceste 
prevederi materialele de construcție ambalate sub orice formă, dacă nu 
afectează solul, cu condiția achitării taxelor legale pentru ocuparea temporară a 
domeniului public și depozitarea lor în mod ordonat; 
c)ocuparea domeniul public cu materiale de construcție (nisip, balast, piatră, 
cărămizi, bolțari, țigle, lemne, etc.) sau depozitarea pe domeniul public de paleți /  
recipiente/ containere care conțin materiale de construcții, schele, barăci, fără  
aprobarea serviciilor de specialitate și fără plata taxei zilnice pentru ocuparea 
temporară a locurilor publice, stabilită conform legii; 
d)depozitarea direct pe șanțurile de mărime mare care preiau apele fluviale din fața  
proprietății, canale de interes local general și blocarea acestora prin depozitarea de 
materiale de construcție, mortar, beton, nisip, balast, pământ rezultat din 
săpături, a altor deșeuri amestecate/resturi rezultate din activități de reparații și 
amenajări la clădiri și locuințe și din demolarea unor construcții civile sau 
industriale și orice alte depozite de orice materiale 
e)montarea de schele, macarale sau alte utilaje pentru construcții fără aprobare și 
fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a locurilor publice, stabilită 
conform legii și fără asigurarea schelelor cu plasă de protecție sau fără respectarea 
condițiilor pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în deplină siguranță. În 
acest sens, schelele vor fi asigurate cu tunel de trecere acolo unde nu este posibilă 
asigurarea circulației pietonale prin amenajarea unui trotuar provizoriu din plăci 
de beton prefabricate sau podină de lemn, sau se va redirija circulația pietonală; 
f)amplasarea, montarea și ocuparea domeniului public cu construcții improvizate 
(terase sezoniere, scări acces în imobile sau societăți comerciale, garaje, 
magazii,adăposturi pentru animale, copertine, împrejmuiri, alte construcții 
provizorii sau pentru organizări de șantier și puncte de lucru, scene, corturi și aîte 
construcții) fără aprobare și fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a 
locurilor publice, stabilite conform legii și fără respectarea condiților pentru 
asigurarea circulației rutiere și pietonale în deplină siguranță; 
g)obstrucționarea acțiunii de capturare a câinilor fără stăpân, precum și 
abandonarea acestora după adopție pe domeniul public sau privat al comunei; 
h)se interzice lăsarea unui animal, aflat în proprietatea și îngrijirea omului, pe 
domeniul public, fără hrană, adăpost și tratament medical; în cazul agresiunii 
animalului asupra persoanelor vor fi sancționați proprietarii sau deținătorii; 
i)proprietarii sau detinătorii de căini, persoane fizice sau persoane juridice, au 
obligația identificării acestora prin microcipare sau prin alt mijloc de identificare 
stabilit de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor; 
j)plimbatul câinilor în comuna Săgeata se poate face numai în zonele care nu sunt  
semnalizate cu indicatoare ”Accesul animalelor este interzis”, numai supravegheați 
de însoțitori, cu lesă , iar cei de talie mare sau încadrați în categoria de căini  
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agresivi, numai cu botniță; 
k)însoțitorii animalelor de companie vor avea asupra lor carnetul de sănătate al 
animalului, iar în timpul plimbarii: măturică, pungă, mănuși în vederea colectării  
excrementelor produse de câini; 
l)nerespectarea amplasamentelor aprobate pentru chioșcuri, rulote și tonete, 
neîntreținerea sau neluarea măsurilor de curățenie în jurul acestora; 
m)expunerea pe domeniul public sau în vitrinele magazinelor de pompe funebre a 
produselor și articolelor specifice pentru înmormântare, precum și neluarea 
măsurilor de dotare a vitrinelor cu geamuri semitransparente / obloane; 
n)neîndepărtarea oricărui pericol ce poate reprezenta existența de stâlpi de utilități 
cu pericol de prăbușire sau a unor conducte dezafectate; 
o)instalarea sau murdărirea mijloacelor de semnalizare, modificarea poziției  
acestora, fără autorizație eliberată de autoritățile competente, de natură să 
introducă în eroare participanții la trafic; 
p)amplasarea/neîntreținerea în stare corespunzătoare de panouri publicitare, 
instalații sau alte construcții care periclitează siguranța circulației; 
q)montarea cablurilor de orice fel pe stâlpii de iluminat public stradal, precum și 
abandonarea pe domeniul public a cablurilor  nefuncțîonale apartinând 
operatorilor de televiziune, internet și telefonie; 
r)neluarea de către organizator a măsurilor de efectuare și întreținere a curățeniei, 
la locurile de desfășurare a activitaților distractive, concertelor, adunărilor publice 
sau a altor forme de manifestari publice, atât în timpul desfășurării cât și imediat  
după terminarea acestora; 
s)neasigurarea curățeniei de către administrator sau proprietar, în localurile de 
alimentație publică, instituții de cultură, zone de agrement, baze sportive, etc.; 
ș)neluarea măsurilor de asigurare a curățeniei trotuarelor și a spațiilor din vecinătate 
prin îndepartarea substanțelor uleioase de către agenții economici de alimentație 
publică ce desfășoară activități de tip fast-food, patiserie, plăcintărie și alte 
activități similare 
t)lipsa recipienților de colectare a deșeurilor la punctele de lucru ale agenților 
economici, persoane fizice sau juridice, care desfășoară activități de comert, stradal 
sau de tip fast-food și/sau similar, precum și nemenținerea curate a recipientilor și 
a trotuarului din zona punctului de lucru; 
ț)folosirea necorespunzătoare a sistemelor de încălzire și evacuare a fumului în 
zonele de locuințe și producerea de disconfort vecinătăților; 
u)să asigure ordinea și curățenia permanentă a localurilor și spațiilor exterioare 
aferente în care își desfășoară activitatea și a locurilor de depozitare a mărfurilor și 
ambalajelor 
v)se interzice circulația vehiculelor de orice fel în parcurile din comună, sau a 
zonelor verzi cu excepția zonelor special reglementate; se interzice circulația 
bicicletelor în alte locuri decât skate park și pistele special amenajate, iar circulația 
pe bicicletă se va desfășura/practica fără efectuarea de manevre/acrobații (mersul 
pe o singura roată, fără mâini pe ghidon, prin sărituri/salturi, întoarceri bruște 
etc.) sau cu viteză mare, acțiuni care stânjenesc sau pun in pericol pietonii”; 
w)blocarea căilor/aleilor de acces la alei, parcuri, terenuri de sport, locuri de joacă, 
parcuri de distracții, parcări, scuaruri, garaje, proprietăți deținute cu orice titlu, 
platforme gospodărești sau instituții publice de către persoane fizice și juridice 
neautorizate, precum și blocarea unui autovehicul de către alt autovehicul , 
x)efectuarea reparatiilor, curățarea sau spălarea vehiculelor pe drumurile publice, 
parcările publice, platformelor situate în fața garajelor, aleile de acces și curtile  
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interioare ale condominiilor sau în zonele și spațiile verzi; 
y)parcarea sau staționarea carelor mortuare pe domeniul public al comunei, cu 
excepția perioadelor strict necesare transportului persoanelor decedate, precum  
parcarea sau staționarea carelor mortuare în fața magazinelor de pompe funebre, a  
vehiculelor destinate efectuării de servicii de tractare/remorcare (platforme) și a 
rulotelor, a vehiculelor destinate efectuării de servicii sau lucrări, a tractoarelor 
folosite în exploatările agricole și forestiere; 
yy)consumul de semințe și băuturi alcoolice pe domeniul public al comunei Săgeata  
și în locurile de joacă special amenajate; 
z)aruncarea hărtiilor, biletelor, resturilor de țigări, coji de semințe, gumă de 
mestecat, sticle sau alte ambalaje pe alei, peluze, în parcuri, zone verzi, trotuare, 
mijloace de transport în comun sau în alte locuri publice; 
zz)de a păstra în bună stare mobilierul rural: jardinière, lampadare, bănci, pavaje 
decorative, ceasuri publice, cișmele de apă, fâtâni publice, stații de autobus, panouri de afișaj, 
coșuri de gunoi, mese sau alte echipamente cu care domeniul public este dotat. 

(2). Nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) se sancționează cu 
avertisment sau amendă contravențională cuprinsă între 800 – 2500 lei pentru 
persoane fizice și 1500 — 2500 lei pentru persoane juridice. 

(3) Pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) lit. (d), fapta 
săvârșită se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 1000 — 5000 
lei pentru persoane fizice și 5000 — 10000 lei pentru persoane juridice. 

 
        
      Art. 8. (1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional 

următoarele fapte: 
a)-să nu colaboreze cu organele de control și să prezinte la solicitarea acestora 
documente, date și informații în legătură cu controlul efectuat; 
b)-vânzătorii ambulanți să nu achite taxa de comerț stabilită prin Hotărâre de 
Consiliu Local, la Primăria Săgeata, în cadrul Biroului  buget contabilitate, impozite şi 
taxe locale, achiziţii publice, resurse umane şi salarizare; 
c)-sa nu tulbure linistea publica intre orele 22:00- 8:00, prin folosirea oricarui 
aparat, obiect sau instrument muzical la intensitate mare in locurile sau sediile 
persoanelor juridice situate in  imobilele cu destinatie de locuinte sau in 
vecinatatea acestora; 
                                (2) Nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) se sancționează 
cu amendă contravențională între 500 lei – 1500 lei. 
 

Sectiunea a 2 a- Obligatiile persoanelor fizice sau juridice privind 
administrarea spațiilor verzi din comuna Săgeata. 

 
 

   Art.9. (1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional 
următoarele fapte: 
a)distrugerea și deteriorarea gardului viu, a materialului dendrofloricol și a 
amenajărilor peisagistice din incinta parcurilor, spațiilor de joacă și a oricăror zone 
în care sunt amenajate spații verzi; 
b)circulația, oprirea sau staționarea autovehiculelor sau a vehiculelor de orice fel 
pe spațiile verzi; 
c)cosirea fără autorizație în parcuri, zone verzi, scoaruri sau grădini publice; 
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d)împrejmuirea zonei verzi-domeniul public fără autorizație; 
e)plantarea pe domeniul public și în aliniamentele stradale, de arbori și arbuști 
fructiferi de orice fel; 
f)plantarea de către persoanele fizice sau juridice de arbori și arbuști ornamentali 
pe spațiul public fără avizul Primăriei Comunei Săgeata; 
g)însușirea arborilor doborâți de fenomene naturale sau a arborilor care au fost 
defrișați în cadrul unor lucrări specifice fără aprobarea Primăriei Comunei Săgeata; 
h)executarea unor lucrări edilitar-gospăodărești care afectează spațiile verzi fără 
aprobarea Primăriei Comunei Săgeata și fără plata anticipate a contravalorii 
lucrărilor de refacere a zonei verzi 
i)utilizarea domeniului public pentru diferite activități gospodărești: spălat rufe, 
covoare sau obiecte de uz casnic; 
j)nedepozitarea de către persoanele fizice, instituții, societăți comerciale, a 
resturilor vegetale și a celor provenite din tăieri de corecție(ramuri) în saci menajeri 
cu o capacitate corespunzătoare în vederea ridicării lor de cătrte Serviciul Public 
de Salubrizare; 
                          (2) Nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) se sancționează cu 
amendă contravențională între 500 lei – 1500 lei. 

 
 
                 CAP.VI. Constatarea contraventiilor. 
 

        ART.10. – Amenda contraventionala se aplica oricarui  contravenient, 
persoana fizica sau juridica. 

ART.11.- Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult  15 
zile de la data incheierii procesului verbal, jumatate din minimul amenzii prevazute in 
prezenta hotarare. 

ART.12.- (1) In cazul in care prin savarsirea contraventiei s-a cauzat o paguba 
si exista tarife de evaluare a acesteia, persoana imputernicita sa aplice sanctiunea 
stabileste si despagubirea in baza situatiei de lucrari emise de catre Biroul  buget 
contabilitate, impozite şi taxe locale, achiziţii publice, resurse umane şi salarizare, facand 
mentiunea corespunzatoare in procesul verbal. 

                       (2) Daca nu exista tarif de evaluarea pagubei partea vatamata isi va 
putea valorifica pretentiile conform legislatiei in vigoare. 

ART.13. – (1) Impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei si de 
aplicarea sanctiunii, se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau 
comunicarii acestuia. 

ART.14. – Procesul verbal neatacat in termenul prevazut la art.13 precum si 
hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plangerea constituie titlu 
executoriu fara vreo alta formalitate. 

       ART.15. – (1) Contraventiilor stabilite prin prezenta hotarare le sunt aplicate 
prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contraventiei; 

                       (2)- Contraventia se constata printr-un proces verbal incheiat de 
persoanele anume prevazute in actul normativ care stabileste si sanctioneaza 
contraventia, denumite in mod generic agenti constatatori. 
                                 (3)- Pot fi agenti constatatori: Primarul comunei, personalul 
contractual al Compartimentului de Politie Locală al comunei Săgeata, precum și toate 
persoanele împuternicite de către primar. 

 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ                                            
     Manole Vasile                                     Secretar general delegat al comunei, 

                                                                    Elena Petrache 


