ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREȘ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.23.
DIN 31 IULIE 2013.
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul comunei Vărgata
Consiliul Local al comunei Vărgata, judeţul Mureș;
Având în vedere: Expunerea de motive nr. 2.243 din 09 iulie 2013 a Primarului comunei Vărgata;
Raportul de avizare a comisiei de specialitate
În conformitate cu :
-prevederile art.(5) (9) şi (18) din O.G.nr.21/2002, privind gospodarirea localităţilor urbane şi rurale,
aprobată prin Legea nr. 515/200, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art.2, alin.(2) şi ((3) şi art.8 din O.G.nr.2/2001, privind regimul contravenţiilor, aprobat prin
Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
-prevederile art.62 alin.(1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative;
-prevederile art.6 alin.(1)-(8) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Pentru asigurarea climatului de ordine, curatenie si liniste publica, necesar desfasurarii normale a
activitatii civice, economice, sociale si culturale si promovarea unor relatii civilizate in viata cotidiana cetatenii
si agentii economici sunt obligati sa aiba un comportament civic normal si responsabil, in spiritul legilor tarii si
a normelor de convietuire sociala.
Art.2. Constituie contraventie urmatoarele fapte daca potrivit legii penale nu sunt considerate
infractiuni:
a) aruncarea sau depozitarea de deseuri menajere sau nemenajere, de materiale de orice fel in alte locuri
in afara celor autorizate.
b) neintretinerea curateniei si igienii la anexele gospodaresti, in curti, gradini, terenuri pe care persoanele fizice si juridice le detin sub orice forma juridica sau isi desfasoara activitatea .
c) crearea de obstacole pe domeniul public (trotuare, spatii verzi, cai de acces, etc.) prin depozitarea de
autovehicole, unelte agricole, materiale de construcții etc.
d) nementinerea curateniei trotuarelor, rigolelor, partii carosabile a strazii sau a drumului, a locurilor de
parcare pe care le folosesc si neindepartarea zapezii si/sau a ghetei din dreptul imobilelor in care locuiesc sau isi
desfasoara activitati de orice natura.
e) degradarea bancilor, cosurilor de gunoi stradale, indicatoarelor de orice fel, panouri de afisaj, cabine
telefonice si a altor dotari de mobilier stradal de pe domeniul public.
f) scrierea, desenarea, lipirea de afise si benere fara drept pe peretii cladirilor, pe garduri sau in alte locuri publice decat pe cele anume destinate si autorizate de Primaria comunei Vărgata.
g) lasarea in libertate ori fara supraveghere a animalelor si/sau pasarilor pe
domeniul public (cai de acces, drumuri, spatii verzi, parcuri, trotuare etc.);
h) accesul sau stationarea cu vehicule cu tractiune animala pe teritoriul
comunei Vărgata fara a fi inregistrate si/sau autorizate la Primaria comunei Vărgata
i) neluarea masurilor de salubrizare si igienizare si imprejmuire a terenurilor si/sau imobilelor de catre
proprietari sau administratori de-a lungul cailor de comunicatie rutiere, cat si a malurilor raurilor sau paraurilor
ce strabat comuna Vărgata.
j) exploatarea si/sau transportul neautorizat a masei lemnoase, pietrisului,
nisipului sau altor materiale de escavatie pe raza comunei Vărgata.
k) tulburarea, fara motive intemeiate, a linistii in timpul desfasurarii
cursurilor scolare si a activitatilor extrascolare, prin producerea de strigate, zgomote, larma sau prin folosirea
oricaror mijloace de natura sa perturbe buna desfasurare a procesului de invatamant;
l) accesul in incinta unitatilor de invatamant si/sau stationarea in zona

acestora, a persoanelor insotite de animale, mijloace de transport care pot prezenta pericol pentru viata, integritatea fizica si sanatatea elevilor si a celorlalti participanti la actul de educatie;
m) introducerea, distribuirea si publicitatea materialelor cu caracter obscen
sau pornografic in incinta unitatilor de invatamant, precum si desfasurarea actelor de comert, in alte conditii
decat cele legal stabilite de unitatile de invatamant;
n) acostarea cadrelor didactice sau a elevilor, in perimetrul unitatilor de
invatatmant, in scop de intimidare sau sicanare
o) accesul si folosirea, fara drept, a bazelor sportive apartinand unitatilor de
invatamant (terenuri de sport, sali, etc.), precum si practicarea unor jocuri sau sporturi, in locuri de agrement,
din incinta acestora.
p) cazarea turistilor in locuinte ai caror proprietari nu detin autorizatie de desfasurare a unei activitati
economice in mod independent (turism), emisa de Primaria comunei Vărgata sau cazare peste numarul de locuri
aprobat;
r) vanzarea ambulanta a oricaror marfuri sau orice alte produse in alte locuri decat cele aprobate de con siliul local al comunei Vărgata;
s) inexistenta autorizatiei de functionare si/sau avizului program lucru – orar emise de Primaria comunei
Vărgata (dupa caz) pentru toate categoriile de agenti economici de pe raza comunei Vărgata;
Art.3. Faptele prevazute la art. 2, ce constituie contraventii, se sanctioneaza cu amenzi dupa cum
urmeaza:
● amenda de la 100 – 500 RON (persoanele fizice)
● amenda de la 500 – 3.000 RON (persoanele juridice)
Art.4. 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, cu acordul expres al persoanei
vatamate, facand mentiunea corespunzatoare in procesul – verbal.
(2) – Dacă nu exista tarif de evaluare a pagubei, persoana vatamata isi va putea valorifica pretentiile, po trivit dreptului comun.
(3) – Persoana imputernicita sa aplice sanctiunea dispune si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau
rezultate din contraventii.
Art. 5 – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primar si imputernicitii aces tuia, angajatii din cadrul Politiei Vargata.
Art. 6 – Contraventia se constata printr-un proces – verbal incheiat de persoanele abilitate.
Art.7. Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinţa
cetăţenilor prin mijloace mass-media şi afişare.
Art.8.Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de Primarul comunei Vărgata, prin serviciile subordonate.
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