
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA COMUNEI JEBEL 
NR.1636/15.04.2021

ANUNŢ

Primăria comunei Jebel reprezentată de primar, cu sediul in comuna Jebel, 
str. Principală, nr.251, Judeţul Timiş, in temeiul art.7, alin.l din Legea 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică, republicată, 
aduce la cunoştinţa cetăţenilor comunei Jebel, că a elaborat un proiect de 
hotărâre prin intermediul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului 
şi Diciplina in Construcţii, privind aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr.21/2002 privind normele de gospodărire comunală 
precum şi stabilirea şi sancţionarea unor fapte cu caracter contravenţional pe 
raza comunei Jebel.

Persoanele interesate de acest proiect de hotărâre se pot consulta şi 
documenta personal la sediul Primăriei comunei Jebel, la registratura unităţii, 
zilnic intre orele 8,00-16,00 iar Vineri intre orele 8,00-14,00.

Cetăţenii care doresc să facă propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de 
recomandare privind acest act normativ, o pot face in scris pe adresa : Primăria 
comunei Jebel, str.Principală, nr.251, Judeţul Timiş sau depuse la Registratura 
Primăriei comunei Jebel, la doamna liban Anuta.? »

Materialele transmise vor purta menţiunea „ Recomandare „la proiectul 
de act normativ privind normele de gospodărire comunală precum şi stabilirea şi 
sancţionarea unor fapte cu caracter contravenţional pe raza comunei Jebel.

Ultima zi de depunere a propunerilor şi sugestiilor pentru definitivarea

Secretar General, 
Cuvejdian Adrian-Radian

proiectului de hotărâre este de 14.05.2021.



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA JEBEL 
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002, privind 
normele de gospodărire comunală, pe teritoriul comunei Jebel, Judeţul Timiş

*

Consiliul Local al comunei Jebel, Judeţul Timiş;
Având în vedere:
Raportul de aprobare înregistrat sub nr. 1634/15.04.2021 al Primarului comunei Jebel;
Raportul înregistrat sub nr. 1635/15.04.2021 întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Jebel, judeţul Timiş prin care propune spre aprobare 
Regulamentul de aplicare a O.G.21/2002, privind nomele de gospodărire comunală pe teritoriul 
comunei Jebel, jud. Timiş;

-prevederile Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu 
modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 2 alin. (2), (3) din O.G. Nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 273 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 
privind gospodărirea localitatilor urbane si rurale;

-prevederile O.G. 21/2002, privind normele de gospodărirea localitajilor urbane si rurale, cu 
modificările §i completările ulterioare cu modificările şi completările ulterioare; 
prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând că a fost respectată procedura transparentei decizionale conform art. 7 din Legea nr. 
52/2003 - privind transparenta decizionala în administraţia publică, în baza procesului verbal de 
afişare publica nr. 1636/15.04.2021;

In temeiul art. 129 alin. I, alin. 2 lit. b şi d, alin. 4 lit. e, alin. 7 pct. i), art. 139. art. 196 alin. 1 lit. a 
din O.U.G 57/2019 - Codul Adminitrativ cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta:

PROPUN SPRE APROBARE CONSILIULUI LOCAL

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de aplicare a O.G. 21/2002, privind normele de gospodărire 
comunală, pe teritoriul comunei Jebel, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
Art.2. - (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se vor face de către primarul si viceprimarul 
comunei Jebel si de către persoanele împuternicite prin dispoziţie de primar.
(2) Se aprobă modelul de proces - verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor conform 
Ordonanţei nr.2/2001, art.15 alin.(l) şi (2) şi art.16, privind regimul juridic al contravenţiilor.
Art.3. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alta dispoziţiş contrară se abrogă.
Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredinţează primatul, viceprimarul comunei 
Jebel si persoanele împuternicite prin dispoziţie.
Art5. - Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul general al Comunei Jebel, primarului, 
viceprimarului comunei Jebel şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş in vederea exercitării controlului 
de legalitate şi se va aduce la cunoştintă publică potrivit legii.



ANEXA LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  
NR. DIN

REGULAMENT DE APLICARE A ORDONANŢEI GUVERNULUI NR. 21/2002 
PRIVIND GOSPODĂRIREA COMUNALĂ PE TERITORIUL 

COMUNEI JEBEL, JUDEŢUL TIMIŞ

CAPITOLUL I .Dispoziţii generale

Potrivit prevederilor O.G. ar. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 
modificările şi completările ulterioare, buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat 
de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora, constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor 
administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, operatorilor economici şi a altor persoane fizice şi 
juridice..

Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti constituie o obligaţie 
permanentă a consiliilor locale, a consiliilor judeţene şi a primarilor, a autorităţilor şi instituţiilor 
publice, a operatorilor economici cu sau fară personalitate juridică, precum şi a persoanelor fizice şi 
juridice.

Consiliile locale, precum şi primarii, răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea, 
coordonarea şi controlul întregii activităţi de gospodărire şi înfrumuseţare a localităţilor, de păstrarea 
ordinii şi curăţeniei în oraşele şi comunele ţării.

Potrivit prevederilor O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 
completărilor ulterioare, autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi persoanelor fizice şi 
juridice le revin obligaţii referitoare la regimul deşeurilor, protecţia apelor, protecţia atmosferei şi 
gestionarea zgomotului ambiental, protecţia solului şi subsolului şi protecţia aşezărilor umane.

CAPITOLUL II 
Obligaţiile şi răspunderile Consiliilor Locale şi ale Primarilor 

Art. 1 - In acest context Consiliul Local şi Primarul comunei Jebel au obligaţia să asigure:
-măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de 

specialitate ale statului;
-măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului;
-prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin depozitarea 

necontrolată a deşeurilor de către operatorii economici sau de către cetăţeni;
-realizarea unor sisteme modeme de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor şi 

gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate;
-respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism aprobate, 

precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;
-curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheţii de pe străzi şi 

trotuare, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea resurselor 
materiale refolosibile;

-repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale,, podurilor, podeţelor, curăţarea şi 
amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea unor drumuri comunale noi; 

-finalizarea construcţiilor începute şi întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi 
zugrăvirea periodică a acestora;

- organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor;
- curăţenia şi salubrizarea malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea 

poluării apelor;



- amenajarea, potrivit planului urbanistic general, şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, 
grădinilor publice, a terenurilor de sport şi de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice de 
agrement;

- păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în săli de sport, stadioane şi în 
celelalte unităţi de cultură şi sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în 
administrarea Consiliului Local;

- păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a monumentelor de pe teritoriul 
com unei.

- dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea localităţii;
- protecţia mediului prin:
-aplicarea prevederilor din planul de urbanism şi amenajare a teritoriului cu respectarea principiilor 

privind protecţia mediului; *
-urmărirea şi respectarea legislaţiei de protecţia mediului de către operatorii economici care 

desfăşoară activitate pe raza comunei Jebel;
-aprobarea programelor şi proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii localităţilor cu respectarea 

prevederilor privind protecţia mediului;
-promovarea unei atitudini corespunzătoare a comunităţii locale în legătură cu importanţa protecţiei 

mediului;
-asigurarea, prin serviciile publice a măsurilor de salubrizare a localităţilor de întreţinere şi 

gospodărire a spaţiilor verzi şi parcurilor publice, conservarea şi protejarea spaţiilor verzi rurale.

CAPITOLUL III

Obligaţiile instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi ale celorlalte persoane fizice şi 
juridice - Secţiunea I
Art.2 - Instituţiilor publice, operatorilor economici şi celorlalte persoane fizice şi juridice le revin 
următoarele obligaţii:

-să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodăreşti, 
curţile şi împrejmuirile acestora, precum şi instalaţiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de 
reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;

-să asigure curăţarea.faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi 
zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;

-să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor 
şi a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică 
a acestora;

-să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe căile de
acces;

-să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv prin 
activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare, potrivit normelor stabilite de Consiliul Local;

-să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele 
refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile administraţiei publice 
locale;

-să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a locurilor de parcare pe
care le folosesc;

-să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au in proprietate şi 
de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de Consiliul Local;

-să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale pentru asigurarea igienei publice şi
curăţeniei în localităţi;

- să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;
- să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii;
- să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în 

termenele stabilite de acestea;
- să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de administratorul 

domeniului public.



Secţiunea a Il-a
Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice privind protecţia mediului

A

Art. 3. - In aplicarea legislaţiei privind protecţia mediului, persoanelor fizice şi juridice le revin 
următoarele obligaţii:

-depozitarea deşeurilor de orice fel numai pe amplasamentele autorizate în acest sens;
-să nu ardă miriştile, stuful sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia 

mediului şi iară informarea in prealabil a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
-să asigure salubrizarea terenurilor deţinute cu orice titlu, neocupate productiv sau funcţional, în 

special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutieră;
-efectuarea remedierilor zonelor în care solul şi subsolul au fost afectate, anunţarea autorităţilor 

despre situaţii accidentale care pun în pericol mediul şi să acţioneze pentru refacerea sa;
-gestionarea deşeurilor în condiţii de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului; A
-să nu folosească îngrăşăminte chimice şi produse dc protecţia plantelor pe suprafeţele unde sunt 

instituite măsuri speciale de protecţie;
-folosirea în perioada înfloririi plantelor a căror polenizare se face prin insecte, numai acele 

tratamente cu produse de protecţia plantelor care sunt selective faţă de insectele polenizatoare;
-să stocheze temporar îngrăşămintele chimice şi produsele de protecţia plantelor numai ambalate şi în 

locuri protejate, bine aerisite;
- să nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea în apele de 

suprafaţă;
- să nu deverseze în apele de suprafaţă şi subterane, ape uzate, menajere, substanţe periculoase;
- să nu arunce şi să nu depoziteze pe maluri, în albiile pâraielor şi în luciurile de apă, deşeuri de orice 

fel;
- să reducă şi să elimine emisiile nocive în atmosfera;
- să nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel , să 

nu aprindă şi să folosească focuri deschise, decât în vetre special amenajate şi semnalizate.

CAPITOLUL IV 
Sancţiuni

Contravenţii privind nerespectarea de către instituţiile publice, operatorii economici, alte 
persoane fizice şi juridice, a normelor cu privire la întreţinerea şi păstrarea curăţeniei a 
clădirilor, locuinţelor, anexelor gospodăreşti, incintelor, împrejmuirilor acestora, precum şi a 
domeniului public.

Art. 4 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 Iei la 200 lei, următoarele 
fapte:

-neîntreţinerea curăţeniei şi igienei în locuinţe, în anexele gospodăreşti. în curţi şi în grădini şi pe alte 
terenuri pe care le deţin împiedicând prin aceasta convieţuirea în condiţii civilizate;

-neefectuarea. potrivit legii, a lucrărilor de zugrăvire şi vopsire a părţilor exterioare ale clădirilor, 
neînlocuirea jgheaburilor şi burlanelor degradate, precum şi neefectuarea altor lucrări de reparaţii şi 
întreţinere la faţada imobilelor creând astfel un aspect inestetic zonei respective;

-nefinalizarea construcţiilor începute, pe baza'autorizaţiilor eliberate'de primari în condiţiile şi în 
termenele stabilite de acestea;

-nerepararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
-nemenţinerea curăţeniei pe trotuarele din faţa gospodăriei sau a terenului pe care îl folosesc;

- neîndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din faţa imobilelor în care locuiesc sau pe care le 
folosesc în alte scopuri;

-depozitarea pământului rezultat din curăţirea şanţului pe marginea carosabilă a străzii şi neaducerea 
la starea iniţială a căilor publice de acces;
-neîntreţinerea permanentă a curăţeniei şanţurilor de scurgere a apei pluviale şi a podeţelor din faţa 

locuinţelor, respectiv terenurilor pe care le deţine sau administrează;



-arderea de resturi vegetale şi menajere sau de altă natură în curţi, pe străzi, pe terenuri aparţinând 
domeniului public sau privat al statului, cât şi pe terenuri proprietate privată;

- necurăţirea zăpezii şi gheţii, imediat dupa depunere, de pe porţiunea de drum aparţinând domeniului 
public, din faţa imobilelor pe care le deţin sau le administrează. Zăpada sau gheaţa rezultată se 
depozitează astfel încât să nu se împiedice circulaţia rutieră. în cazul formării poleiului, pe trotuare vor 
fi presărate materiale antiderapante (de exemplu: nisip sau nisip cu sare în amestec);

- utilizarea şanţurilor de scurgere din faţa clădirilor, precum şi din apropierea unor surse de apă, 
pentru evacuarea apelor menajere şi dejecţiilor animaliere;
- depozitarea în şanţurile de scurgere, pe malurile acestora, pe podeţe şi tuburile de beton aferente a 

materialelor de construcţie sau deşeurilor de orice fel.
Aceleaşi obligaţii revin şi societăţilor comerciale pe toată durata funcţionării acestora.

Art. 5 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de Ia 200 lei la 1.000 lei, 
următoarele fapte:

-aruncarea sau depozitarea pe domeniul public sau privat, precum şi în alte locuri publice, a 
reziduurilor menajere şi vegetale, a molozului şi a altor reziduuri, precum şi a altor materiale de orice 
fel;

-evacuarea reziduurilor şi apelor uzate prin măturare din localuri, magazine sau imobile pe trotuare, 
în rigole sau pe carosabil;

-expunerea prin lipire de afişe sau anunţuri, în alte locuri decât cele special amenajate, precum şi 
scrierea pe clădiri sau monumente, de cuvinte obscene, lozinci de orice fel sau desenarea de însemne 
de orice natură;

-distrugerea şi deteriorarea prin lovire sau incendiere a indicatoarelor de circulaţie rutieră , staţiilor de 
călători şi alte asemenea dotări amplasate pe domeniul public;persoana contravenientă va fi obligată la 
repararea integrală a prejudiciului cauzat.

-menţinerea dc reclame deteriorate sau inestetice pe faţadele sau acoperişurile imobilelor;
-neluarea de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de împrejmuire şi salubrizare a terenurilor 

pe care le deţin în calitate de proprietar sau administrator;

Contravenţii privind nerespectarea de către persoanele fizice a normelor privind creşterea şi deţinerea 
dc animale şi păsări, altele decât cele de agrement, precum şi circulaţia animalelor pe raza comunei 
Jebel.

Art.6 - Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 150 lei următoarele 
fapte:

-creşterea animalelor şi păsărilor de orice fel în adăposturi (coteţe) amplasate la o distanţă mai mică 
de 3 m de clădirile vecinilor, fără a asigura curăţenia în mod corespunzător;

-neevacuarea ritmică a dejecţiilor de la animale, creând astfel disconfort vecinilor; până la evacuarea 
dejecţiilor de la animale, vor fi depozitate astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor.

-circulaţia animalelor nesupravegheate pe drumurile publice şi păşunatul nesupravegheat pe marginea 
drumului public.

Contravenţii privind nerespectarea de către operatorii economici, instituţii, a normelor privind 
buna gospodărire şi menţinere a esteticii comunei.

Art.7 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei următoarele fapte: 
-neasigurarea curăţirii geamurilor şi vitrinelor, neînlocuirea celor sparte, neîntreţinerea faţadelor 

clădirilor magazinelor, chioşcurilor unde îşi desfăşoară activitatea;
-neamplasarea de către operatorii economici la fiecare intrare din stradă, la punctele de lucru sau 

sediul unde îşi desfăşoară activitatea, a unui coş pentru ambalaje;procurarea acestora se va face în 
termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

-nepăstrarea curăţeniei la locurile de depozitare a reziduurilor menajere;
-neincinerarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea sanitară a cabinetelor medicale 

individuale de pe teritoriul comunei;



-neasigurarea igienei în imobilele şi incintele, sub orice formă, prin activităţi de curăţare, dezinfecţie 
şi deratizare;

-nedepozitarea corespunzătoare a reziduurilor menajere, industriale, agricole, precum şi materialele 
refolosibile;

-neefectuarea şi nemenţinerea curăţeniei trotuarelor, a părţii carosabile, a străzii sau a drumului, a 
locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din faţa 
imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei 
în localitate;

-necurăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea pe drumurile publice;
-folosirea domeniului public pentru staţionarea sau parcarea de mijloace de transport, remorci, 

utilaje, depozitare de materiale etc., care afectează traficul rutier, stradal şi pietonal;
- utilizarea şanţurilor de scurgere din faţa clădirilor, precum şi din apropierea unor surse de apă,

pentru evacuarea apelor menajere şi dejecţiilor animaliere: *'
- depozitarea în şanţurile de scurgere, pe malurile acestora, pe podeţe şi tuburile de beton aferente, a 

materialelor de construcţie sau deşeurilor de orice fel;
-depozitarea pământului rezultat din curăţarea şanţului pe marginea carosabilă a străzii şi neaducerea 

la starea iniţială a căilor publice de acces.

Contravenţii privind nerespectarea de către societăţile comerciale a normelor privind 
executarea lucrărilor de construcţii, reparaţii şi demolări la clădiri, a lucrărilor de reparaţii şi 
intervenţii pe carosabilul străzii.

Art.8 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 Iei la 2.000lei, 
următoarele fapte:

-neîmprejmuirea incintelor de construcţii sau reparaţii a şantierului lucrărilor în execuţie şi neluarea 
măsurilor de salubrizare şi întreţinere a curăţeniei în apropierea împrejmuirilor;

-nesalubrizarea în aceeaşi zi a suprafeţelor de carosabil sau trotuar pe care se execută lucrări de 
construcţie ori reparaţii a acestora şi intervenţii la gospodărirea subterană;

-modificarea, spargerea sau desfiinţarea căilor de comunicaţie publică de interes local fără autorizaţia 
prealabilă dată de organele competente, precum şi nerespectarea termenelor şi condiţiilor de execuţie 
din autorizaţie;
Se exceptează de la autorizarea prealabilă închiderea, ocuparea temporară a căilor de comunicaţie 
publică în vederea remedierii avariilor la instalaţiile subterane sau activităţi de stingere a incendiilor, 
respectiv a urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase. în cazul în care termenul de remediere a 
avariilor este mai mare de 48 de ore executanţii lucrărilor au obligaţia de a obţine autorizaţie, urmând 
a respecta termenele şi condiţiile de execuţie prevăzute în această autorizaţie, să remedieze avaria, 
după care terenul afectat trebuie adus la starea iniţială.

-neînştiinţarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Jebel, despre lucrările de 
construcţie de orice fel de unde rezultă pământ, moloz sau alte asemenea reziduuri, în vederea stabilirii 
traseelor pentru transportul şi depozitarea acestora;

-neasigurarea curăţirii autovehiculelor de noroi sau alte reziduuri pentru a nu murdări căile publice, 
înainte de ieşirea acestora din zona construibilă sau alte asemenea locuri,

-neasigurarea curăţeniei căilor publice din zona de construcţii inclusiv a părţilor din calea publică 
care sunt cuprinse în incinta acesteia, închiderea şi ocuparea străzilor fară autorizaţie în vederea 
executării de construcţii de orice fel;

-neinstalarea şi nemenţinerea în loc vizibil unde se efectuează lucrările, până la închiderea 
şantierului, a unui panou în care să se indice denumirea, sediul şi numărul de telefon al proiectantului, 
beneficiarului şi numele şefului punctului de lucru.

Contravenţii privind nerespectarea de către cetăţeni, societăţi comerciale, organizaţii şi instituţii 
a normelor cu privire la întreţinerea şi păstrarea curăţeniei zonelor verzi, clădirilor, locuinţelor, 
anexelor gospodăreşti, arterelor de circulaţie, cimitirelor şi locurilor publice precum şi a 
împrejmuirilor acestora.



Art.9 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei următoarele 
fapte:

-tăierea, ruperea ori scoaterea din rădăcini fără aprobarea serviciilor de specialitate ale primăriei, de 
arbori, arbuşti ori lăstari cu sau fară ridicarea acestora;

-însuşirea de arbori doborâţi de fenomene naturale sau de arbori care au fost tăiaţi sau scoşi din
rădăcini fară aprobarea serviciului de specialitate al primăriei;

-staţionarea autovehiculelor de orice fel pe zonele verzi sau pe trotuare;
-păşunatul pe zonele verzi ale comunei Jebel;
-distrugerea zonelor verzi prin rupere, călcare, tăiere sau prin orice alte mijloace;
-împrăştierea, aruncarea sau folosirea de substanţe chimice pe terenurile agricole care aparţin

comunei Jebel fără asigurarea măsurilor de protecţie a, faunei.

Art. 10 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la* 2.500 lei 
următoarele fapte:

-degradarea sau murdărirea monumentelor eroilor, troiţelor, a monumentelor din cimitire şi din alte 
locuri publice amplasate pe raza comunei Jebel:

Contravenţii privind neefectuarea lucrărilor de dezinsecţie şi deratizare de către persoanele fizice şi 
juridice pe raza comunei Jebel.
A rt.ll - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, 
următoarele fapte:

-neefectuarea lucrărilor de dezinsecţie şi deratizare ori de câte ori se impune;
-împiedicarea sau neefectuarea lucrărilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare prin societăţile 

comerciale agreate şi autorizate de autorităţile abilitate;
-folosirea de substanţe pentru combaterea insectelor, rozătoarelor, altele decât cele testate şi cuprinse 

pe lista aprobată de Ministerul Sănătăţii.

Contravenţii privind nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a normelor privind 
desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor pe raza comunei Jebel.
Art.12 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de Ia 300 lei Ia 600 lei, următoarele 
fapte:

-comercializarea produselor de origine animalieră în afara spaţiilor special amenajate;
-sacrificarea animalelor destinate vânzării în afara locurilor special amenajate cu respectarea strictă a 

normelor sanitar-veterinare; este interzisă cu desăvârşire sacrificarea animalelor în spaţiile deschise 
sau în alte locuri publice.

-comercializarea neautorizată a băuturilor alcoolice, precum şi consumarea acestora în alte locuri 
decât cele special amenajate;comerţul ambulant pe teritoriul comunei Jebel

Art. 13 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, 
următoarele fapte:
-amplasarea sau depozitarea pe domeniul public, a bunurilor materiale de orice fel, ca utilaje, 

ambalaje, tonete, chioşcuri, mese, construcţii metalice, materiale de construcţii de orice fel, caroserii 
de autovehicule, autovehicule degradate, avariate, dezmembrate parţial sau total, cu sau fară numere 
de înmatriculare;

-să ocupe domeniul public cu vehicule în 'afara spaţiilor marcate' expres de administratorul 
domeniului public.

-în cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art. 13 lit. b), dacă un vehicul staţionează pe domeniul 
public, în alte locuri decât drumul public, se poate dispune măsura tehnico- administrativă a ridicării 
vehiculului.
Dispoziţia de ridicare se încheie în 3 exemplare, cu următoarea destinaţie: primul exemplar pentru 
emitent, al doilea exemplar pentru administratorul drumului public sau, după caz. pentru administraţia 
publică locală, iar al treilea exemplar pentru persoana fizică sau juridică care sdlicită restituirea 
vehiculului.



Art. 14 - Constituie contravenţie şi se sancţionează eu amendă la 250 lei la 2.500 lei 
pentru persoanele fizice şi persoanele juridice a următoarele fapte:

-arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase fară acceptul autorităţii 
compctente pentru protecţia mediului şi fară informarea în prealabil a Serviciului pentru 
Situaţii de Urgenţă;

-aprinderea şi folosirea focurilor deschise, în alte zone, decât în vetre special amenajate şi 
semnalizate;

-aruncarea şi depozitarea pe malurile, în albiile pâraielor şi în luciurile de apă a deşeurilor de 
orice fel;

-aruncarea deşeurilor de orice fel pe străzi, trotuare şi pe locurile publice;
-deversarea în apele de suprafaţă şi subterane a apelor uzate, menajere, substanţelor 

periculoase;
-folosirea îngrăşămintelor chimice şi produselor de protecţia plantelor în zonele sau pe 

suprafeţele unde sunt instituite măsuri speciale de protecţie;
-folosirea în perioada înfloririi plantelor a căror polenizare se face prin insecte, numai acele 

tratamente cu produse de protecţia plantelor care sunt selective faţă de insectele polenizatoare; 
spălarea obiectelor, produselor, ambalajelor, materialelor care pot produce impurificarea 
apelor de suprafaţă.

CAPITOLUL V 
Dispoziţii finale

Art. 15 (l)ln cazul nersspectării obligaţiilor prevăzute în prezentul regulament în termenele 
notificate de primar, de 30 de zile, sau de persoanele împuternicite de acesta, vor primi 
avertismente scrise în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin. Dacă în acest termen nu 
sunt duse la îndeplinire obligaţiile pentru care au fost avertizaţi, se va proceda la aplicarea 
amenzilor.
Primarul poate aproba executarea de către autoritatea administraţiei publice locale a acţiunilor 
de curăţare şi igienizare. Lucrările se efectuează în numele şi pe cheltuiala proprietarilor 
notificaţi, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul local, cu condiţia 
constituirii dreptului de creanţa şi a recuperării cheltuielilor de la proprietarii notificaţi în 
condiţiile legii.
în toate cazurile în care proprietarul notificat conform alin. (1) nu permite accesul în imobilul 
supus lucrărilor de intervenţie în vederea executării acestora de către autoritatea administraţiei 
publice locale, primarul solicită autorizarea instanţei judecătoreşti competente, prin ordonanţă 
preşedinţială, dată cu citarea părţilor.
în cazul în care contravenientul nu respectă obligaţia de a înlătura situaţia creată prin 
săvârşirea contravenţiei, organul constatator poate aplica în mod repetat, după fiecare somaţie, 
o nouă amendă pentru contravenţia săvârşită. Agentul constatator stabileşte amenda în 
cuprinsul procesului-verbal de constatare a contravenţiei.
Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice şi persoanelor fizice in 
conformitate cu legislaţia in vigoare, de autoritătile administraţiei publice locale, se fac venit 
la bugetul local.
Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice şi persoanelor fizice in 
conformitate cu legislaţia in vigoare, de autoritătile administraţiei publice locale, se fac venit 
la bugetul local.



Contravenientul poate achita, în termen dc cel mult 15 zile de la data înmânării sau 
comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, 
agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. 
împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate 
face plângere în termen de 15 zile de la înmânare la Judecătoria Deta.
Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare.

Modelul procesului verbal de constatare a contravenţiilor este cel prevăzut în anexa nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre . *'
Art. 16 - Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor săvârşite în prezenta hotărâre se 
face de către:

-primar şi viceprimar;
-salariaţii primăriei anume împuterniciţi prin dispoziţii ale primarului comunei Jebel;

Art. 17 - Pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor se recuperează în modul 
următor:

-în situaţia în care există tarif de evaluare a pagubelor, agentul constatator, dacă are dreptul 
să aplice sancţiunea, stabileşte şi despăgubirea pe bază de tarif, făcând menţiunea 
corespunzătoare în procesul-verbal;

-dacă nu există tarif de evaluare a pagubei, partea vătămată îşi va putea valorifica pretenţiile 
conform legislaţiei civile în vigoare;
Art. 18 - Sunt supuse confiscării bunurile care au servit la săvârşirea contravenţiei.

Art. 19 - Prezentul regulament se va aduce la cunoştinţă cetăţenilor comunei Jebel prin 
afişare, prin intermediul consilierilor locali, precum şi prin publicare pe site-ul 
Primăriei comunei Jebel.

INIŢIATOR,
PRIMAR


