
                                       R O M Â N I A                                      
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL BORANESTI

   H O T A R A R E
privind stabilirea sanctiunilor la incalcarea normelor privind gospodarirea si 

intretinerea domeniului public si privat  al comunei Boranesti 

    Consiliul local al comunei Boranesti , judetul Ialomita
    Avand in vedere: 

- expunerea  de  motive  a  primarului  comunei  Boranesti  ,  inregistrata  la 
nr.679/09.04.2013

- referatul responsabilului cu urbanismul nr.680/09.04.2013
- raportul comisiei de specialitate nr.775/24.04.2013
- prevederile  O.G nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor  urbane si 

rurale, modificata si completata
- prevederile  O.G nr.2/2001 privind  regimul  juridic  al  contraventiilor,  cu 

modificarile si completarile ulterioare
       In temeiul art. 46 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala , cu modificarile si completarile ulterioare, 

H O T A R A S T E:

             Art.1-Constituie contraventii,daca nu au fost savarsite astfel incat 
,potrivit legii penale , sa constituie infractiuni ,  urmatoarele fapte din domeniul 
intretinerii si folosirii  strazilor , trotuarelor si drumurilor comunale ,dupa cum 
urmeaza : 
         a) blocarea sau astuparea  santurilor de scurgere a apelor pluviale de 
catre  cetateni  sau  agenti  economici  precum  si  neluarea  masurilor  de 
desfundare si curatare in vederea evitarii sau inlaturarii inundatiilor ori formarii 
apelor stagnate.
          b) parcarea , stationarea sau oprirea vehiculelor pe trotuare, in scopul 
aprovizionarii punctelor comerciale sau efectuarea altor lucrari 
          c) imprejmuirea, delimitarea, marcarea sub orice formă a domeniului 
public sau privat al comunei, de către orice persoană fizică sau juridică, în 
scopul de rezervare a unui drept exclusiv de utilizare a acestuia, în orice scop, 
fără a deţine avizele şi autorizaţiile cerute de lege sau alte reglementări în 
vigoare. 
           Art.2- Constituie contraventii ,daca nu au fost savarsite astfel incat 
,potrivit legii penale , sa constituie infractiuni , urmatoarele fapte din domeniul  
intretinerii si folosirii cimitirului uman .
           a) depozitarea ,in alte locuri decat cele stabilite , a resturilor vegetale, a 
excedentului de pamant rezultat din saparea gropilor , a gunoaielor , precum si 
altor materiale rezultate in urma ceremoniilor religioase.
            b) deteriorarea sau distrugerea florilor , ruperea si urcarea pe grilaje 
sau calcarea pe morminte 
            c) pasunatul in incinta cimitirului 



            Art.3- Constituie contraventii ,daca nu au fost savarsite astfel incat 
,potrivit legii penale , sa constituie infractiuni , urmatoarele fapte din domeniul  
intretinerii si  mentinerii aspectului gospodaresc si estetic al comunei 
              a) depozitarea pe strazi , trotuare sau in alte locuri din domeniul 
public sau privat al comunei a materialelor de constructii de orice fel , lemnelor 
de foc, resturilor vegetale , ambalajelor , gunoiului animalier 
              b) neasigurarea intretinerii si curateniei corespunzatoare a cladirilor ,  
precum si ordinii si curateniei in curti de catre detinatorii acestora, persoane 
fizice sau juridice.
               c) neimprejmuirea sau imprejmuirea necorespunzatoare a curtilor si 
incintelor detinute cu titlu de proprietate de catre cetateni si agenti economici.
              d) neasigurarea cosurilor de gunoi la  intrarea in magazine sau langa  
punctele de vanzare, de catre agentii economici care desfasoara activitati de 
comert ce pot produce resturi, gunoi, ambalaje .
               e) neasigurarea , pe timp de iarna, a masurilor de indepartare a 
zapezii si ghetii de pe trotuarele din fata cladirilor , curtilor, spatiilor comerciale 
de catre detinatorii sau chiriasii acestora.
               f) ocuparea, depozitarea sau expunerea , fara avizele legale , pe  
suprafetele apartinand domeniului public si privat al comunei , a obiectelor, a 
marfurilor sau ambalajelor , de catre persoane fizice sau agenti economici.
               g) pasunatul animalelor in alte zone decat cele stabilite , legarea  
acestora  de  stalpii  retelelor  electrice  sau  ai  indicatoarelor  de  circulatie,  de 
copaci sau mobilierul rural.
               h) aruncarea cojilor de seminte si resturilor de fructe, a hartiilor,  
sticlelor  ,  paharelor  ,  a  ambalajelor  de  hartie  si  plastic  sau  a  resturilor 
alimentare, pe strazi , trotuare, statii de autobuz sau alte locuri publice.
                i) deteriorarea sau degradarea panourilor de afisaj , mijloacelor  
destinate ordinii si curateniei , precum si a altor obiecte de mobilier rural .
                j) arderea in gospodariile proprii, a materialelor inflamabile care prin  
ardere polueaza puternic mediul inconjurator( cauciucuri, deseuri textile etc) 
               k) excavarea si preluarea de pamant pentru orice scop, fara avizele 
si autorizatiile legale.
                l) spalarea sau efectuarea lucrarilor de reparatii, schimburi ulei etc la 
autovehicule pe orice zona din domeniul public sau privat.
               m) insusirea sau instrainarea materialului lemnos rezultat in urma  
doborarii  ,  din  orice  motiv  si  in  orice  fel  ,  a  arborilor  aflati  pe  domeniul 
domeniul public sau privat al comunei.
                    n) deversarea, prin orice mijloace, pe străzi, drumuri, trotuare, spaţii 
verzi sau alte suprafeţe din domeniul public sau privat, a apelor uzate,
menajere sau industriale din gospodăriile populaţiei sau alte incinte şi clădiri 
deţinute cu orice titlu.
               o) spalarea si  curatarea  legumelor si fructelor pe strazi , trotuare 
sau in alte locuri din domeniul public sau privat al comunei 



        Art.4-  Contraventiile  prevazute la  art.1,se sanctioneaza dupa cum 
urmeaza :
              4.1) cele  prevazute la lit ’a’ si ’b’  cu amenda de la 100 lei la 150 lei 
pentru persoanele fizice si de la 150 lei la 200 lei pentru persoanele juridice 
              4.2) cele prevazute la lit ’c’  cu amenda de la 150  lei la 200 lei pentru 
persoanele fizice si de la 200 lei la 300 lei pentru persoanele juridice 
         Art.5- Contraventiile prevazute la  art.2 , se sanctioneaza dupa cum 
urmeaza :
              5.1)cele prevazute la lit ’a’ si ‘b’ cu amenda de la 100 lei la 200 lei 
pentru persoanele fizice si de la 150 lei la 250 lei pentru persoanele juridice  
              5.2) cele prevazute la lit ’c’  cu amenda de la 200 lei la 300 lei pentru 
persoanele fizice si de la 250 lei la 350 lei pentru persoanele juridice  
          Art.6- Contraventiile prevazute la art. 3 , se sanctioneaza  dupa cum 
urmeaza :
               6.1) cele prevazute la lit ‘b’ , ‘c’ , ‘e’, ‘j’, ‘h’, ‘m’ , cu amenda de la 
100 lei la 200 lei  pentru persoanele fizice si de la 150 lei la 250 lei  pentru 
persoanele juridice  , 
              6.2)cele prevazute la lit ‘a’ , ‘d’ , ‘f’ ,’g’ ,‘i’ , ‘k’ , ‘l’  cu amenda de la 
150 lei la 250 lei  pentru persoanele fizice si de la 200 lei la 300 lei  pentru 
persoanele juridice  
              6.3)cele prevazute la lit  ‘n’,’o’ cu amenda de la 200 lei la 300 lei 
pentru persoanele fizice si de la 300 lei la 400 lei pentru persoanele juridice  .
           Art.7-Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor, stabilite prin 
prezenta  hotarare  ,  se  vor  face  prin  proces  verbal  ,  incheiat  de  agentii 
constatatori , dupa cum urmeaza :

a) de catre primarul comunei Boranesti 
b) de  catre  persoanele  imputernicite,  in  acest  scop,  de  primarul 

comunei   Boranesti
c) de catre agentii Politiei Locale Boranesti 

          Art.8- In cazul in care, prin savarsirea uneia din contraventiile stabilite 
prin  prezenta hotarare,  s-au cauzat  pagube domeniului  public  sau privat  al 
comunei  si  exista  tarife  de  evaluarea  a  acesteia   ,  agentul  constatator  va 
consemna  in  procesul  verbal  ,  pe  langa  sanctiunea  contraventionala  si 
despagubirea pentru pagubele cauzate.
          Art.9- Daca persoana imputernicita sa aplice sanctiunea apreciaza ca 
fapta a fost savarsita in astfel de conditii incat potrivit legii penale constituie 
infractiune, sesiseaza organul de urmarire penala competent.
          Art.10-In cazul in care contravenientul este minor procesul -verbal va 
cuprinde si numele ,prenumele si domiciliul parintilor sau reprezentantilor ori 
ocrotitorilor legali ai acestora.
           Art.11-(1)Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 
48  de  ore  de  la  data  incheierii  procesului-verbal  ori,  dupa  caz,de  la  data 
comunicarii  acestuia,   jumatate  din  minimul  amenzii  prevazute,agentul 
constatator  facand  mentiune  despre  aceasta  posibilitate  in  procesul  –
verbal.Termenele statornicite pe ore incep sa curga de la miezul noptii zilei 
urmatoare, iar termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala se va 
prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare 
                        (2) Achitarea amenzilor contraventionale se  face  la casieria  
Primariei comunei Boranesti



           Art.12- alin (1) Impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei 
si de aplicare a sanctiunii , se poate face plangerein termen de 15 zile de la 
data inmanarii sau comunicarii acestuia .
                       alin (2) Plangerea se depune la Judecatoria Urziceni  ,
            Art.13-La  data  adoptarii  prezentei  hotarari  se  abroga  HCL 
nr.31/29.05.2006,  modificata si completata 
            Art.14– Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin 
afişare la sediul Primăriei, pe site-ul www.primariaboranesti.ro.

                           Presedinte sedinta,
                                  Grecea Ion  

                                                                           Contrasemneaza 
                                                                             Secretar comuna , 
                                                                            Radu Teodor Liviu
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