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STABILIREA SANCŢIUNILOR PENTRU FAPTELE CARE CONSTITUIE 
CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL BUNEI GOSPODĂRIRI A ORAŞULUI 

CÎMPENI 
 
 
 

I. ACTIVITĂŢI EDILITAR-GOSPODĂREŞTI ŞI ADMINISTRAREA 
FONDULUI LOCATIV  

 
Constituie contravenţii: 
 
1.Neîntreţinerea în stare corespunzătoare a imobilelor pe care le deţin cu orice 
titlu, prin efectuarea de lucrări de reparaţii, zugrăvire a părţilor exterioare a 
clădirilor 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
2.Neîntreţinerea curăţeniei şi igienei în jurul blocurilor şi a spaţiilor în care îşi 
desfăşoară activitatea . 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250      
3.Neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, ţiglelor, olanelor şi a geamurilor 
sparte , a firmelor uzate sau deteriorate şi montarea parazăpezilor pe clădirile 
care au faţada  spre domeniul public. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
4.Neafişarea nr. de imobil 
AMENDA (RON): P.F 50-150, P.J 100-200 
5. Neefectuarea sau neîntreţinerea  curăţeniei şi igienei în chioşcuri, tonete, 
magazine şi/sau în spaţiile din jurul acestora. 
 AMENDA (RON): P.F 250-500,P.J 500-1250 
6.Deteriorarea sau murdărirea în orice fel a clădirilor publice şi/sau a 
monumentelor amplasate în locuri publice  
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
7. Neefectuarea şi neîntreţinerea curăţeniei şi igienei în spaţiile deţinute, altele 
decât cele cu destinaţia de locuinţe sau sedii. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
8. Neluarea de măsuri pentru curăţirea clădirilor sau monumentelor de către 
deţinătorii legali. 
 AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
9.Necurătarea zăpezii şi a gheţii imediat după depunere, sau cel târziu până la 
ora 12,00 de pe trotuare, din faţa imobilelor în care locuiesc sau îşi desfăşoară 
activitatea.  
AMENDA (RON): P.F 50-350, P.J 250-500 
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10.Depozitarea zăpezii pe gurile de scurgere a apei pluviale în canalizare, pe 
rampele de acces amenajate pentru accesul autovehiculelor sau a persoanelor cu 
dizabilităţi locomotorii. 
AMENDA (RON):  P.F 50-150, P.J 100-350 
11.Neluarea de către asociaţiile de proprietari a măsurilor necesare pentru 
repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare a clădirilor pe toată 
durata existenţei acestora.  
AMENDA (RON):  P.J 200-2000 
12. Neasigurarea de către asociaţia de proprietari sau de către proprietari a 
tuturor activităţilor edilitar-gospodăreşti, precum şi a funcţionării în bune 
condiţii a instalaţiilor clădirii:instalaţii de alimentare cu apă, de 
canalizare,instalaţii de colectare a deşeurilor.  
AMENDA (RON):  P.F 200-1000, P.J 200-1000 
13.Neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau 
înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii aflate în folosinţă exclusivă a 
acestuia, dacă acesta este de natură să aducă prejudicii celorlalţi proprietari, 
chiriaşi, persoane fizice sau juridice. 
AMENDA (RON): P.F 200-2000, P.J 200-2000 
14. Schimbarea de către proprietar sau de chiriaş a destinaţiei locuinţei fără 
autorizaţii şi aprobări legale 
AMENDA (RON): P.F 200-1000, P.J 200-1000 
 
 

II.SALUBRIZAREA ORAŞULUI 
 

Constituie contravenţii: 
 
1.Neâncheierea de către persoanele fizice a contractelor de colectare deşeuri 
menajere cu operatori de servicii publice de salubrizare 
AMENDA (RON): P.F 500-1000 
2.Neâncheierea de către persoanele juridice a contractelor de colectare deşeuri 
menajere cu operatori de servicii publice de salubrizare pentru fiecare punct de 
lucru, nedotarea cu recipienţi de colectare a deşeurilor, personalizate diferit de a 
altor agenţi economici. 
AMENDA (RON): P.J 1000-2500 
3.Împrăştierea gunoiului aflat în recipienţi amplasaţi în punctele de colectare a 
reziduurilor menajere. 
AMENDA (RON): P.F 250-500 
4.Blocarea accesului la containere şi pubele sau zonele de depozitare a 
reziduurilor 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
5.Distrugerea şi/sau deteriorarea prin lovire sau incendiere a containerelor, 
pubelelor, coşurilor de gunoi stradale. 
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AMENDA (RON): P.F 250-500 
6.Mutarea recipienţilor de colectare a reziduurilor menajere din locurile stabilite,  
aprobate 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
7.Neselectarea deşeurilor reciclabile  
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
 
 

III .RESPECTAREA NORMELOR DE CONVIEŢUIRE SOCIALĂ 
 
Constituie contravenţii: 
 
1.Accesul liber pe domeniul public a animalelor de orice fel. 
AMENDA (RON): P.F 300-500, P.J 1000-2500 
2.Neinscipţionarea, de către deţinătorii de câini, la calea de acces în proprietate a 
unei plăcuţe cu privire la existenţa câinilor, chiar dacă nu sunt declaraţi 
periculoşi. 
AMENDA (RON): P.F 50-150, P.J 500-1250 
 
 

IV.ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 
 
Constituie contravenţii: 
 
1.Abandonarea pe domeniul public a aparatelor de orice fel, a utilajelor defecte, 
tonetelor sau chioşcurilor, construcţiilor metalice, caroseriilor sau a 
autovehiculelor degradate sau dezmembrate. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
2. Ocuparea domeniului public cu orice construcţii provizorii sau materiale fără 
aprobare şi fără achitarea taxelor legale. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
3.Montarea de mobilier, chioşcuri, corturi sau tonete pentru parcuri de distracţii, 
circuri sau alte manifestări fără aprobare şi plata taxelor legale. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
 
4. Expunerea pentru reclamă sau publicitate pe domeniul public a unor 
autovehicule, utilaje sau aparatură fără aprobare şi plata taxelor legale. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
5.Spălarea autovehiculelor pe domeniul public. 
AMENDA (RON): P.F 50-150, P.J 250-500 
6.Murdărirea domeniului public prin efectuarea unor lucrări de reparaţii la 
autovehicule şi/sau altele asemenea. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250  
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7.Amplasarea rulotelor şi containerelor de construcţii pe domeniul public fără 
aprobare şi fără achitarea taxelor legale. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
8.Împrejmuirea domeniului public fără autorizare. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
9.Comercializarea ambulantă a oricăror produse, fără obţinerea avizelor şi 
acordurilor legale 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
10.Amplasarea în exteriorul spaţiilor comerciale, tonetelor şi a chioşcurilor a 
rafturilor pentru expunerea mărfurilor fără aprobare şi plata taxei de închiriere a 
domeniului public. 
AMENDA (RON): P.J 500-1250 
11.Aruncarea deşeurilor sau obiectelor de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe 
terenuri virane, în coşurile de gunoi sau alte recipiente amplasate pe domeniul 
public ori în locuri publice. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
12.Aruncarea reziduurilor rezultate în urma activităţilor specifice în alt loc decât 
containerul pentru care are contract de salubritate. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250  
13.Aruncarea, scoaterea gunoaielor şi a apelor uzate din localuri, magazine sau 
imobile pe străzi, precum şi împrăştierea gunoiului măturat de pe trotuare în 
rigole sau pe carosabil. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
14.Distrugerea bazelor sportive şi a spaţiilor de joacă pentru copii sau a 
mobilierului urban(bănci, coşuri, jardiniere) prin rupere, tăiere, călcare, lovire, 
etc. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
15.Înscrierea oricăror însemne pe băncile şi obiectele montate în locurile 
publice, sau montarea acestora de către persoane neautorizate. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
16. Ocuparea, circulaţia sau staţionarea autovehiculelor pe zone verzi, alei 
pietonale, trotuare sau căi de acces pentru persoane cu dizabilităţi. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250  
 
 
 
 

V.PUBLICITATEA 
 
Constituie contravenţii: 
 
1.Lipirea  afişelor , posterelor sau anunţurilor publicitare pe clădiri stâlpi, 
indicatoare sau în alte locuri decât în cele autorizate. 
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AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
2.Montarea de panouri publicitare sau bannere fără acordul serviciului de 
specialitate din Primăria oraşului Cîmpeni. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
 
 
 

VI.CONSERVAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 
 
  
Constituie contravenţii: 
 
1.Distrugerea,deteriorarea spaţiilor verzi şi a materialului dendrologic şi 
dendrofloricol existent prin rupere, tăiere, călcare, sau prin alte mijloace. 
AMENDA (RON): P.F 500-1250, P.J 500-1250 
2.Efectuarea tăierilor de corecţii, defrişări, scoaterea din rădăcini a arborilor, 
arbuştilor, puieţilor sau lăstarilor fără aprobare. 
AMENDA (RON): P.F 500-1250, P.J 500-1250 
3.Arderea deşeurilor vegetale, menajere sau de altă natură în locuri publice sau 
pe domeniul public 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
4.Însuşirea arborilor doborâţi de fenomene naturale sau a arborilor care au fost 
tăiaţi, scoşi din rădăcini în cadrul unor lucrări specifice, fără aprobarea 
serviciilor de specialitate din Primăria Cîmpeni. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
 
  

VII.ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR 
 
  
Constituie contravenţii: 
 
1.Neântreţinerea permanentă a curăţeniei rigolelor de colectare, şanţurilor de ape 
pluviale, a podeţelor şi tuburilor de beton aferente acestora pe întreaga lungime 
aferentă proprietăţii, acoperirea şanţurilor, rigolelor, tuburilor  de beton cu 
diferite materiale sau deşeuri. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
2.Neântreţinerea curăţeniei de către proprietari a trotuarelor, căilor pietonale şi a 
locurilor de parcare pe care le folosesc, din dreptul imobilelor. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
3.Distrugerea îmbrăcămintei părţii carosabile, a trotuarelor şi a semnalizărilor 
rutiere prin circularea cu mijloace de transport şi utilaje neadecvate sau în zone 
cu restricţii pentru acestea. 



 6 

AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
4.Neanunţarea serviciilor de specialitate despre lucrările de construcţii, reparaţii 
sau intervenţii în carosabil, de unde rezultă pământ, moloz,sau alte deşeuri, în 
vederea stabilirii locului, modului şi condiţiilor de  depozitare a acestora, dar şi   
modalităţile de refacere a zonelor afectate. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
5.Oprirea sau staţionarea autovehiculelor pe trotuare, zone verzi, scuaruri, insule 
de dirijare a circulaţiei, în dreptul rampelor pentru ridicat gunoiul, containerelor, 
hidranţilor sau în dreptul dispozitivelor destinate persoanelor cu dizabilităţi 
locomotorii. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
6.Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau pe domeniul public fără 
aprobarea serviciilor de specialitate din Primărie în baza HCL şi semnalizarea 
acestora cu însemne, marcaje sau dispozitive altele decât cele agreate de 
Primărie. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
 
 

VIII.TRANSPORTUL DE MĂRFURI ŞI PERSOANE 
 
Constituie contravenţii: 
 
1.Conducerea autovehiculelor în zone cu restricţii stabilite prin HCL, fără 
autorizaţie sau autorizaţie nevalabilă pentru perioada de timp, tonaj, zona sau 
traseul stabilit. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
2.Parcarea autovehiculelor altele  decât  autoturismele proprietatea persoanelor 
fizice în parcări publice sau drumuri publice între orele 17,00-7,00. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
3. Circulaţia mijloacelor de transport pe alta străzi decât cele din traseele 
stabilite sau autorizate. 
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
4.Nerespectarea de către conducătorii auto a traseelor şi programelor de 
circulaţie  
AMENDA (RON): P.F 250-500, P.J 500-1250 
5.Aruncarea mucurilor de ţigară, scuipatul,consumul de seminţe, aruncarea de 
hârtii şi resturi de orice fel  pe domeniul public. 
AMENDA (RON): P.F 60-120 
6.Parcarea sau depozitarea vehiculelor în afara proprietăţii, pe domeniul public. 
AMENDA (RON): P.F 500-1250, P.J 500-1250 
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IX.PIEŢE 

 
Constituie contravenţii: 
 
1. Neasigurarea de către administratorul pieţei a unui nr. de cântare în stare de 
funcţionare egal cu cel al locurilor de vânzare destinate închirierii pentru micii 
producători agricoli care comercializează legume, fructe, cereale şi seminţe. 
AMENDA (RON): P.J 6000-8000 
2. Neafişarea de către administratorul pieţei a tarifelor pentru serviciile 
practicate în cadrul pieţei. 
AMENDA (RON): P.J 1000-1500 
3.Neverificarea de către administratorul pieţei a actelor care să ateste dacă 
cântarele proprii ale comercianţilor sunt verificate din punct de vedere 
metrologic 
AMENDA (RON): P.J 1000-1500 
4.Neasigurarea de către administratorul pieţei a cântarului de control verificat 
metrologic conform actelor normative, pentru verificarea de către cumpărători a 
corectitudinii cântăririlor. 
AMENDA (RON): P.J 1000-1500 
 
  
 

X.ÎNCĂLCAREA NORMELOR DE CONVIEŢUIRE SOCIALĂ, A 
ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE 

 
Constituie contravenţii: 
 
1.Săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene,proferarea de injurii, 
expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva 
persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea 
publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi 
onoarea acestora sau a instituţiilor publice. În cazurile în care faptele prevăzute 
mai sus sunt săvârşite în incinta unei instituţii de învăţământ, a unei instituţii de 
sănătate ori destinate ocrotirii speciale a unor categorii de persoane defavorizate, 
sancţiunea aplicabilă este de la 1000-3000. 
AMENDA (RON): P.F 200-1000 
2.Alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de 
pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de 
pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenţiei la faţa locului, fără motiv 
întemeiat. 
AMENDA (RON): P.F 100-500 
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3.Întreruperea curentului electric sau stingerea, fără drept, a lămpilor ce servesc 
la iluminatul public pe străzi, în parcuri, săli de spectacol sau în alte locuri 
publice. 
AMENDA (RON): P.F 200-1000 
4.Scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe 
obiecte de folosinţă comună aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice 
mijloc a acestora, precum şi dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, 
anunţurilor şi afişelor legal expuse în locuri anume destinate. 
AMENDA (RON): P.F 100-500 
5.Nerespectarea măsurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna 
desfăşurare a manifestărilor cultural-sportive. 
AMENDA (RON): P.F 500-1500, P.J 500-1500 
6.Deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fără drept, a semnelor sau indicatoarelor 
de orientare turistică şi rutieră, ori a celor care semnalează existenţa unui pericol 
pentru viaţa  persoanelor. 
AMENDA (RON): P.F 200-1000 
7.Lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta 
pericol pentru persoane sau bunuri. 
AMENDA (RON): P.F 100-500,P.J 100-500 
8.Servirea consumatorilor cu băuturi alcoolice în localurile publice şi în afara 
acestora, în zilele şi la orele când,potrivit dispoziţiilor legale, acestea sunt 
închise sau este interzisă desfacerea băuturilor alcoolice ori după ora de 
închidere stabilită prin autorizaţia de funcţionare. 
AMENDA (RON): P.F 500-1500, P.J 500-1500 
9.Servirea cu băuturi alcoolice în localurile publice şi în afara acestora pe timpul 
desfăşurării adunărilor publice, grevelor, manifestărilor sportive sau altor 
asemenea întruniri publice, în imediata apropiere, precum şi consumul de 
băuturi alcoolice în astfel de condiţii de către participanţi. 
AMENDA (RON): P.F 500-1500,P.J 500-1500 
10.Desfacerea, comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în locuri 
publice, la intrarea în curţile şi în interioarele lor, cum sunt: spitale şi alte unităţi 
sanitare, centre de plasament al minorilor, unităţi şi instituţii de învăţământ şi 
educaţie, lăcaşuri de cult şi instituţii religioase aferente cultelor care interzic 
consumul băuturilor alcoolice în practicarea religiei respective, pe trotuarele sau 
aleile de acces ale acestora. 
AMENDA (RON): P.F 100-500,P.J 100-500 
11.Servirea cu băuturi alcoolice, în localurile publice, a consumatorilor aflaţi în 
vădită stare de ebrietate, precum şi a minorilor. 
AMENDA (RON): P.F 100-500,P.J 100-500 
12.Provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice. 
În cazurile în care faptele prevăzute mai sus sunt săvârşite în incinta unei 
instituţii de învăţământ, a unei instituţii de sănătate ori destinate ocrotirii 
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speciale a unor categorii de persoane defavorizate, sancţiunea aplicabilă este de 
la 1000-3000. 
AMENDA (RON): P.F 200-1000 
13.Tulburarea, fără drept , a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu 
orice aparat sau obiect, ori prin strigăte sau larmă. 
AMENDA (RON): P.F 200-1000, P.J 200-1000 
14.Tulburarea liniştii locatarilor între orele 22-8, prin producerea de zgomote, 
larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la 
intensitate mare în localurile sau sediile persoanelor juridice situate în imobile 
cu destinaţia de locuinţe sau în imediata vecinătate a acestora. 
AMENDA (RON): P.F 500-1500,P.J 500-1500 
15.Alungarea din locuinţa comună a soţiei sau soţului, a copiilor, precum şi a 
oricărei persoane aflate în întreţinere. 
AMENDA (RON): P.F 200-1000 
16.Nerespectarea măsurilor de ordine luate de organele competente în caz de 
calamităţi naturale sau alte pericole publice. 
AMENDA (RON): P.F 500-1500,P.J 500-1500  
 
 
NOTĂ: s-au făcut următoarele prescurtări :- P.F-persoană fizică 
                                                                     - P.J-persoană juridică. 
 
 
 
 
 
    Sancțiunile mai sus menționate se aplică conform HCL 32/2006, modificată și 
completată prin HCL 22/2007 și HCL 32/2010. 


