
  

  
                                                                                                                                                 

                                                                                  PROIECT                                                         
                                                                                  Avizat 

                                                                                    SECRETAR GENERAL 

         

HOTĂRÂREA Nr.     
din ______2021 

privind „Obligaţiile şi răspunderile care  revin instituţiilor publice, agenţilor 

economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii”  

 
            Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de ______2021 

    Având în vedere: 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 

înregistrat cu nr.775/02.02.2021  
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 

primăriei oraşului Nădlac nr. 774/02.02.2021 

- prevederile art.1(1) din Ordonanţa nr.21/2002 privind gospodărirea 

localităţilor urbane şi rurale, actualizată 
- prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, actualizată 

- prevederile O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, actualizată 

- prevederile Legii nr.227/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 155/2001 
privind aprobarea programului de gestiune al câinilor făra stăpân 

- prevederile art.2(2), art.4, art.24 din Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, actualizată 

- prevederile art.2 și ale art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, actualizată   
- prevederile Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, actualizată 

- prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 

republicată, actualizată 
- prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, 

actualizată 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.39/27.03.2013 privind  „Obligaţiile şi 

răspunderile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi 
cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii” 

- procesul verbal de afișare și anunțul nr.___/____2021 

- avizul ______al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

agricultură, juridică şi de disciplină 
- avizul _______al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţie, mediu şi turism, administraţie publică locală 
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- avizul _____al comisiei pentru activități social-culturale, culte, 

învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, 
tineret și sport 

     În temeiul art. 129(1)(2) lit. c, d, alin.(7) lit. i, j, k, p, ale art. 139(2), lit. e, 

g din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Prezenta hotărâre stabilește obligaţiile şi răspunderile care revin 

instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a 
localității, în vederea instaurării unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul 

oraşului Nădlac.  

Art.2. Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le 

revin următoarele obligaţii: 
 să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară 

activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor 

lucrări specifice; 

 să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor 

sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară 
activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora; 

 să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile 

interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de 

acces; 
 să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă,  prin 

activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare; 

 să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, 

precum şi materialele refolosibile;  
 să efectueze şi să menţină curăţenia spaţiilor verzi din jurul imobilelor în 

care îşi desfăşoară activitatea, a trotuarelor, a părţii carosabile a străzii 

sau a drumului pe porţiunea din dreptul imobilului, a locurilor de parcare 

pe care le folosesc, să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din 

dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea; 
 să amplaseze la intrarea în instituţii, sedii ale agenţilor economici şi altor 

persoane juridice precum şi la intrarea în spaţii comerciale coşuri pentru 

hârtii, ambalaje şi resturi de ţigări; 

 să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea 
acestora pe drumurile publice;  

 să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de 

primar, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea. 

 să respecte măsurile stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei 
publice şi curăţeniei în localităţi; 

 să încheie contracte de prestări servicii cu operatori specializaţi, pentru 

colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor, la deponeul de deşeuri;                           

Art.3. În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, cetăţenilor le revin 
următoarele obligaţii: 

 întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu 

chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora; 

 curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul 

străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora; 



  

 finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de 

primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea; 
 repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor; să asigure în 

permanenţă menţinerea curăţeniei trotuarelor din jurul gospodăriei, pe 

partea carosabilă a străzii sau a drumului pe porţiunea din dreptul 

gospodăriei, întreţinerea zonelor verzi din jurul imobilelor,  menţinerea 
curăţeniei în locurile de parcare pe care le  folosesc.   

 îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în 

care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri; 

 păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice; 
 depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special 

amenajate de autorităţile administraţiei publice locale; 

 curăţarea de noroi a mijloacelor de transport la intrarea acestora pe 

drumurile publice. 
 săparea şanţurilor, curăţarea şi întreţinerea acestora, întreţinerea rigolelor 

şi podeţelor aferente proprietăţii 

 să respecte măsurile stabilite de Consiliul local pentru asigurarea igienei 

publice şi curăţeniei în localităţi; 

Art.4. Nerespectarea sau neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor stabilite 
prin prezenta hotărâre atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională 

sau penală, după caz, a persoanelor vinovate şi se sancţionează potrivit legii. 

Art. 5. Constituie contravenţie faptele prevăzute în anexa nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, fiind  sancționate conform acesteia. 
Art.6. (1) În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei s-a cauzat o pagubă şi 

există tarife de evaluare a acesteia, persoana împuternicită să aplice sancţiunea 

stabileşte şi despăgubirea, cu acordul expres al persoanei vătămate, făcând 

menţiunea corespunzătoare în procesul verbal. 
          (2) Dacă nu există tarife de evaluare a pagubei, persoana vătămată îşi 

va putea valorifica pretenţiile potrivit dreptului comun. 

          (3) Valoarea despăgubirilor pentru degradarea şi/sau distrugerea  

bunurilor aparţinând  domeniului public și privat al oraşului Nădlac este 

specificată în anexa nr.2  la prezenta hotărâre. 
Art. 7. Constatarea contravenţiilor se face pe bază de proces-verbal de 

contravenție de către: 

 Poliţia oraşului Nădlac 

 Poliţia locală  
 Împuterniciţii primarului oraşului Nădlac 

Art.8. La aplicarea sancţiunilor contravenţionale se aplică şi prevederile 

Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

actualizată. 
Art.9. (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de 

aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data 

înmânării sau comunicării procesului verbal de constatare a contravenției. 

          (2) Plângerea însoţită de o copie a procesului verbal de constatare a 
contravenţiei se depune la Judecătoria Arad. 

Art.10.  Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data 

înmânării sau comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii 

prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre 

această posibilitate în procesul-verbal.   



  

            Plata amenzii se face la Compartiment impozite şi taxe din cadrul  

Primăriei sau în contul RO46TREZ02121350250XXXXX, deschis la Trezoreria 
Arad, iar o copie după chitanţă se predă de către contravenient agentului 

constatator. 

Art.11. Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul local. 

Art.12. Prezenta hotărâre intră în vigoare odată cu aducerea la cunoştinţă 
publică prin afişare. 

Art.13. Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.39/ 

27.03.2013. 

Art.14. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului 
Nădlac și se comunică către: 

- Compartimentul administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

- Poliţia locală Nădlac 

- Poliţia oraşului Nădlac 
- cetăţeni prin afişare 

- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios  

Administrativ -  Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios  

 

 
Inițiator 

PRIMAR UAT NĂDLAC 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

                                                          Anexa nr.1  la H.C.L. Nr.___/___2021 
 

Faptele care constituie contravenție și sanțiunile care sunt aplicate 

 

 
Nr. 

Crt. 

 

 
CONTRAVENȚII 

 
CUANTUM AMENZI 

Persoane 

juridice 

Persoane 

fizice 

 

 
a). 

Neîntreţinerea în stare corespunzătoare a  imobilelor 

pe care le dețin în proprietate sau cu chirie,  în care 
îşi desfăşoară activitatea sau își au sediul persoanele 

juridice prin neefectuarea lucrărilor de reparaţii, 

amenajări şi a altor lucrări specifice 

 

 

 
1000-1500 lei 

 

 
600-1000 lei 

 
 

b). 

Neefectuarea spălării geamurilor şi a vitrinelor, 
neînlocuirea celor sparte, neîntreţinerea firmelor şi a 

faţadelor imobilelor de la frontul stradal în care îşi 

desfăşoară activitatea sau își au sediul persoanele 

juridice, inclusiv zugrăvirea periodică a acestora 
 

 
 

1000-1500 lei 

 
 

600-1000 lei 

 

c). 

Neasigurarea curăţeniei la locurile de depozitare a 

materialelor în curţile interioare şi pe celelalte 

terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces 

 

 

800-1000 lei 

 

600-800 lei 

 

d). 

Depozitarea de reziduuri menajere, industriale a 

materialelor refolosibile, a gunoaielor pe domeniul 

public și/sau în alte locuri decât cele special 

amenajate de autoritățile administrației publice 
locale. 

 

1000-2000 lei 

 

800-1000 lei 

 

e). 

Depozitarea reziduurilor de orice fel, gunoaielor, 

lângă containerele pentru colectarea selectivă a 

deșeurilor arondate blocurilor sau celor amplasate în 

intersecții 

 

1000-1500 lei 

 

800-1000 lei 

 

f).  

Neasigurarea igienei în imobilele și incintele deținute 

sub orice formă, prin activități de curățenie, 

dezinsecție și deratizare 

 

1000-1500 lei 

 

800-1000 lei 

 

g). 
 

Aruncarea sau depozitarea ilegală a gunoaielor, 

deșeurilor solide a resturilor menajere, pe malurile 
râurilor sau în albiile acestora 

 

 

1500-2000 lei 

 

800-1000 lei 

 

h).  

 

Răscolirea gunoiului  din containere sau din locurile 

special amenajate pentru depozitarea gunoiului, în 

scopul recuperării  diverselor obiecte, materiale, 
hârtii, cartoane, resturi alimentare etc. 

  

600-800 lei 

 

i). 

 

Nefinalizarea construcțiilor începute pe baza 

autorizațiilor eliberate de primari, în condițiile și 

termenele stabilite de acestea 

 

2000-2500 lei 

 

1000-1500 lei 

j). Lăsarea liberă pe stradă a animalelor și păsărilor de  300-500 lei 



  

orice fel 

 
k). 

Circulația liberă a câinilor pe domeniul public, fără 
lesă și botniță, neînsoțiți precum și neridicarea 

murdăriei rezultate în urma plimbării sau staționării 

acestora 

 
 

 
800-1000 lei 

 

l). 
 

 

Folosirea aparatelor și a locurilor de joacă destinate 

copiilor, de către persoane cu vârsta peste 14 ani, 
precum și staționarea în acestea în intervalul de 

timp 24,00-08,00 

  

400-600 lei 

 

 

 
m). 

 

Neefectuarea și nemenţinerea curăţeniei spaţiilor 

verzi din jurul imobilelor deținute în proprietate sau 

folosință, a trotuarelor din dreptul imobilului, a 
locurilor de parcare pe care le folosesc,  

neîndepărtarea zăpezii şi gheţii de pe trotuarele din 

dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară 

activitatea 

 

 

 
1500-2000 lei 

 

 

 
800-1000 lei 

 

 

n). 

 

 
 

Neexecutarea lucrărilor de săpare  a şanţurilor 

pentru scurgerea apelor pluviale după măsurătorile 

efectuate de specialiştii primăriei, nedesfundarea 

tuburilor podeţelor, necurățarea şanţurilor şi 

rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale 

 

 

1000-1500 lei 

 

 

800-1000 lei 

 

 

o). 
 

 

 

Aruncarea deşeurilor de orice fel ca hârtii, ambalaje 

precum şi a resturilor de ţigări, coji de seminţe, 

sticle, cutii, în săli de spectacole, parcuri şi alte spaţii 
care fac parte din domeniul public 

 

 

1000-1500 lei 

 

 

600-1000 lei 

 

 
p). 

 

 

Ruperea sau tăierea florilor şi arbuştilor plantaţiilor 

şi împrejmuirilor de orice fel de pe domeniul public 
sau privat a oraşului, precum şi trecerea peste 

rondouri de flori şi spaţii verzi, ruperea sau 

deteriorarea mobilierului stradal 

 

 

 
 

1000-1500 lei 

 

 
 

800-1000 lei 

 

r). 

 

 

 

Necurăţarea de noroi a mijloacelor de transport şi a 

utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice, 

interzicerea accesului utilajelor agricole și a 

mijloacelor de transport pe drumurile agricole în 

timpul sau după oprirea ploilor 
 

 

 

 

1500-2000 lei 

 

 

 

800-1000 lei 

 

s). 

 

Murdărirea căilor publice (străzi, trotuare, alei, curţi) 

ca urmare a lucrărilor de intervenţie la sistemele de 

utilități publice sau a activităţilor de încărcare, 
transport și descărcare a mijloacelor de transport 

 

 

 

1500-2000 lei 

 

 

1000-1500 lei 

  

ș). 

 
 

 

Dormitul pe bănci şi pe zonele verzi din parcuri 

 

  

600-800 lei 



  

 

t). 
 

Este interzisă tulburarea liniștii locuitorilor prin 

producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect, 
ori prin strigăte sau larmă, între orele 22,00-08,00 

 

1000-1500 lei 

 

600-800 lei 

 

ț). 

Neîncheierea de contracte de prestări servicii cu 

operatori specializaţi, pentru colectarea, transportul 

şi depozitarea deşeurilor, la deponeul de deşeuri        

 

1000-1500 lei 

 

600-1000 lei 

 
 

 

 

u). 

Este interzisă depozitarea pe domeniul public a 
materialelor de construcţii (ex. balast, nisip, 

cărămizi, etc.) cu excepţia celor care deţin 

autorizaţie de construire valabilă sau care efectuează 

reparaţii la imobil( numai pe perioada efectuării 
lucrărilor).  

Constatarea depozitării materialelor de construcţii se 

stabileşte din momentul luării în evidenţă a acestora 

de către împuterniciţii primarului oraşului Nădlac sau 

Poliţia locală, prin întocmirea unui proces - verbal, 
urmând ca în urma unor verificări  ulterioare (10 

zile), să se aplice amenda contravenţională pentru 

nerespectarea  condiţiilor de depozitare 

 

 
 

 

 

 
1500-2000 lei 

 
 

 

 

 
800-1000 lei 

 

 

 

 
v). 

 

 

Este interzisă depozitarea pe domeniul public a 

combustibililor solizi folosiţi la încălzirea locuinţelor 

(ex. cărbune, lemne) pe o perioadă mai mare de 10 

zile, din momentul constatării de către împuterniciţii 
primarului oraşului Nădlac sau Poliţia locală. 

Constatarea se face prin întocmirea unui proces–

verbal,  urmând ca în urma unor verificări  ulterioare 

(10 zile), să se aplice amenda contravenţională 

pentru nerespectarea  condiţiilor de depozitare. 
 

 

 

 

1500-2000 lei 

 

 

 

800-1000 lei 

 

w). 

 

Este interzisă circulația, parcarea sau staționarea 

autovehiculelor de orice fel pe, trotuare, alei 

pietonale, spații verzi ( parcul din P-ța Unirii, parcul 
,,Pădurice”) 

 

1000-1500 lei 

 

800-1000 lei 

x). 

 

Este interzisă deversarea apelor uzate reziduale, 

menajere, pe domeniul public 

1000-1500 lei 600-800 lei 

 

y). 
 

 

Este interzisă circulația cu ciclomotoare, mopede, 

motorete pe trotuarele din intravilanul localității, 
excepție făcând pista pentru bicliști de pe str. N. 

Bălescu ( de la str. Independenței până la DN 7G - 

blocurile din Cartier Nou) 

 

1500-2000 lei 

 

800-1000 lei 

 

z). 
 

Este interzisă lăsarea amplasamentului după 

finalizarea unor lucrări edilitar/gospodărești sau de 
intervenții la rețelele de utilități, neadus la cotă și cu 

resturi materiale ( pietre, bolovani, alte reziduuri) pe 

suprafața acestora 

 

1500-2000 lei 

 

600-800 lei 



  

 

 
a1). 

 

 

 

Este interzis pășunatul animalelor în parcuri sau alte 
locuri publice 

 

800-1000 lei 

 

400-600 lei 

 

b1). 
 

Este interzisă practicarea jocurilor sportive în parcuri 

și zonele verzi, în afara locurilor special amenajate 
pentru acest scop 

 

 

 

400-600 lei 

 

c1). 

 

Este interzisă deteriorarea și murdărirea clădirilor, a 

spațiilor verzi, a coșurilor de hârtii, a căminelor de 

vizitare a rețelelor de utilități publice, mutarea 
băncilor din parcuri, ruperea sau deteriorarea 

indicatoarelor rutiere 

 

 

1000-1500 

 

400-600 lei 

 

d1). 
 

 

 

 

Este interzisă lipirea afișelor sau anunțurilor de orice 
fel, în alte locuri decât cele stabilite pentru afișaj 

 

800-1000 lei 

 

400-600 lei 

 

 
e1). 

 

 

Este interzisă aşternerea pe traseul lucrărilor edilitar 

- gospodăreşti, sau de intervenţii la reţelele de 
utilităţi, care urmează a fi supuse lucrărilor de 

refacere a zonelor verzi, de pământ care are în 

compoziţie resturi materiale de orice fel (ex. pietre, 

bolovani, pământ lutos), provenite din straturile 
inferioare - rezultate din excavaţii, săpături, etc. 

 

 

 
1000-1500 lei 

 

 
400-600 lei 

 

f1). 

 Se interzic modificări și intervenții asupra 

infrastructurii aparținând domeniului public al 
orașului fără acordul primăriei 

 

1000-1500 lei 

 

500-800 lei 

g1). Este interzisă arderea deșeurilor de orice fel și a 

resturilor vegetale pe domeniul public, incendierea 

gunoaielor din containere sau recipientelor speciale 

pentru colectarea acestuia ( pubele, saci menajeri, 
etc) 

800-1000 lei 400-600 lei 

 

 

 

Compartiment Administrarea patrimoniului local 
insp. Aldea Ioan 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



  

 

 
                                                           Anexa nr.2  la H.C.L. Nr.___/___2021 

 

Valoarea despăgubirilor pentru distrugerea și degradarea bunurilor de 

pe domeniul public și privat al orașului Nădlac și pentru ocuparea 
abuzivă de terenuri 

 

Nr. 

Crt. 

CATEGORIA DE BUNURI VALOARE 

1. Distrugerea 1 mp stradă/trotuar cu pavaj                                                 100 lei 

2. Distrugerea 1 mp stradă asfaltată                                               300 lei 

3. Distrugerea 1 mp trotuar betonat                                               150 lei 

4. Distrugerea unei bănci  din fier forjat cu șipci din 

lemn                                                          

400 lei 

5 Distrugerea unei bănci  din lemn                                                          200 lei 

6. Distrugere ușă la căsuțele din lemn din parcul central                                                          100 lei/buc 

7. Distrugere aspersor pentru irigații 100 lei/buc 

8. Distrugerea 1 coş  din plastic – 50 litri                                    200 lei 

9. Distrugerea 1 coş  din lemn –40 litri                                    250 lei 

10. Distrugerea 1 mp de gazon 80 lei 

11. Distrugerea unui indicator  de circulaţie ( inclusiv 

stâlpul de susținere)                                       

150 lei 

12.  Distrugerea unui arbore cu diametrul  între  5 cm – 

10 cm               

100 lei 

13. Distrugerea unui arbore cu diametrul  între  10 cm – 

20 cm              

200 lei 

14. Distrugerea unui arbore cu diametrul  peste 20 cm              300 lei 

15. Distrugerea unui capac de canalizare pluvială – din 
plastic 

100 lei 

16. Distrugerea  unui capac de canalizare pluvială – din 

metal sau aliaj 

250 lei 

17. Ocuparea abuzivă de teren pentru  comercializarea de 

bunuri           

10 lei/mp 

18. Ocuparea abuzivă de teren pentru  amplasare panou 

publicitar           

200 lei/panou 

19. Deteriorarea fântânilor şi cişmelelor publice                                     200 lei/buc 

20. Deteriorarea sau distrugerea unui vas  din beton, 

pentru flori cu diametrul de 30 cm 

50 lei 

21. Ocuparea abuzivă de teren pentru vânzarea de 

autovehicule 

50 lei/buc 

22.  Distrugerea sau furt  arbori ornamentali ( tuia)                      60 lei/buc 

23. Ocuparea abuzivă de teren pentru  amplasare 

gheretă           

400 lei/buc 

 
Compartiment Administrarea patrimoniului local 

insp. Aldea Ioan 
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