ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ASĂU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind obligaţiile şi răspunderile autorităţilor
administraţiei publice locale, agenţilor economici şi
cetăţenilor pentru buna gospodărire, întreţinere
şi curăţenie a localităţii şi sancţionarea unor contravenţii
Consiliul local al comunei Asău, judeţul Bacău,
Având în vedere necesitatea adoptării unor norme cu privire la obligaţiile ce revin
administraţiei publice locale, agenţilor economici locali, instituţiilor publice şi cetăţenilor pentru
conducerea, îndrumarea şi coordonarea întregii activităţi de gospodărire şi înfrumuseţare a comunei
Asău , de păstrare a ordinei şi disciplinei, de îngrijire şi păstrare a curăţeniei în spaţiile publice;
Având în vedere propunerile formulate de către Primarul comunei Asău prin expunerea de
motive nr. 8035/20.11.2012;
Având în vedere Legea protecţiei mediului nr.137/1995;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea
localităţilor aprobată prin Legea nr.515/2002 şi prin Legea nr. 526/2004;
Având în vedere raportul de avizare favorabilă a proiectului de hotărâre de către comisiile de
specialitate ale Consiliului local;
Având în vedere prevederile Ordonanţei nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
modificată şi completată;
În temeiul art. 36 alin. 6 lit. „a” pct. 7 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1.(1) Buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă şi
înfrumuseţare a comunei Asău ce constituie obligaţie permanentă a Consiliului local, a Primăriei, a
agenţilor economici şi instituţiilor locale precum şi tuturor cetăţenilor. Întreaga activitate de gospodărire
a localităţii se bazează şi pe întărirea continuă a legăturilor cu cetăţenii, stimulând iniţiativa şi
participarea acestora la realizarea lucrărilor de întreţinere şi păstrare a curăţeniei, la efectuarea la timp
a lucrărilor edilitar – gospodăreşti, la întărirea ordinii şi disciplinei.
(2) Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să respecte regulile stabilite în vederea
menţinerii curăţeniei în locurile publice, să protejeze şi să întreţină spaţiile verzi, să păstreze integritatea
patrimoniului silvic din zona de competenţă, în scopul refacerii mediului înconjurător, grav afectat de
inundaţiile catastrofale din anii 2004 şi 2005.
Cap.I Obligaţii pentru autorităţile publice locale, instituţii publice şi pentru agenţii
economici de pe teritoriul localităţii:
Art.2. Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice, asociaţiile de locatari şi
proprietari, agenţii economici, au următoarele atribuţii:
- stabilirea măsurilor necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea
drumurilor, podurilor precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţie
de interes local;
- realizarea de acţiuni pentru protejarea şi refacerea mediului înconjurător, precum şi
pentru protejarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor
istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi zonelor verzi;
- întreţinerea şi salubrizarea malurilor de ape, executarea lucrărilor de protecţie şi
întreţinere a cursurilor de ape, efectuarea altor lucrări de protecţie contra inundaţiilor,
asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor;
- salubrizarea şi întreţinerea clădirilor şi spaţiilor aparţinând pieţii agroalimentare,
respectarea normelor igienico-sanitare în piaţă şi târg;
- amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor, grădinilor publice, a terenurilor de
sport şi de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice şi de agrement;
- păstrarea, conservarea, repararea cimitirelor eroilor şi operelor comemorative de război;
Art.3. Constituie contravenţie şi se sancţionează autorităţile administraţiei publice
locale, agenţii economici şi instituţiile publice, cu amendă, următoarele fapte:
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Nr.
alin.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)

m)
n)

FAPTA
Neîntreţinerea în stare corespunzătoare a
clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea ori le
au în administrare sau în proprietate prin
efectuarea lucrărilor de reparaţii precum văruire,
vopsire,
placare;
neasigurarea
spălarii
geamurilor, vitrinelor, întreţinerea faţadelor,
firmelor, panourilor publicitare; neasigurarea
montarii de jgheaburi şi burlane pentru
colectarea apelor pluviale şi evitarea formării de
ţurţuri;
Neasigurarea curăţeniei şi ordinii în locurile de
depozitare a materialelor, în curţi, pe terenurile
pe care le deţin, pe căile interioare de acces;
Neasigurarea împrejmuirii corespunzătoare a
imobilelor deţinute, întreţinerea pomilor, florilor,
a altor plantaţii.
Neasigurarea curăţeniei străzilor şi trotuarelor
precum şi întreţinerea spaţiilor verzi şi plantaţiilor
existente pe aceste artere;
Neluarea măsurilor pentru evitarea producerii
zgomotelor de orice natură în zonele populate
pentru a asigura liniştea şi odihna cetăţenilor;
Neluarea măsurilor de curăţare a roţilor de la
maşini şi utilaje la ieşirea din incinte, pe căile
publice de rulare;
Neîmprejmuirea şi neavertizarea cu semnale
luminoase pe timp de noapte, locurile unde
desfăşoară lucrări de şantier;
Necurăţarea vehiculelor la ieşirea din şantier, din
staţiile de betoane sau din terenurile desfundate,
pentru a nu murdări căile publice cu noroi şi să
asigure încărcătura din acestea în aşa fel încât
să evite căderea, împrăştierea ori deversarea
materialelor transportate pe drumurile publice;
Neremedierea avariilor la conductele de
alimentare cu apă potabilă, apă caldă menajeră,
agent termic, distribuţie gaze şi energie,
canalizare,
iar dacă au degradat partea
carosabilă a străzii ori trotuarele să execute
reparaţiile imediat ce au terminat lucrările care au
condus la această stare de fapt;
Neurmărirea colectării, îndepărtării şi depozitării
reziduurilor menajere ori industriale în locurile
special amenajate în acest scop. Depozitarea
ambalajelor se va face separat de reziduurile
menajere sau industriale.
Aruncarea şi depozitarea deşeurilor de orice fel
pe maluri, în albiile râurilor şi a pâraielor;
Spălarea în apele naturale a autovehiculelor,
utilajelor şi ambalajelor conţinând uleiuri,
combustibili lichizi, lubrefianţi, pesticide sau alte
substanţe poluante;
Neîntreţinerea spaţiilor verzi, plantarea pomilor,
arbuştilor, florilor pentru înfrumuseţarea comunei
Neîntreţinerea curăţeniei la locul de desfăşurare
a activităţilor comerciale şi la locurile de
practicare a comerţului stradal, în locurile
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AMENDA (RON)
Conform art.4
150-500

100-500

100-300

100-300

150-500

100-500

150-300

100-300

150-500

100-500

200-7500
100-300

100-200
100-500

o)

p)

r)

s)

ş)
t)

ţ)

u)

v)

w)
x)
y)

z)
Z1)

Z2)

Z3)

repartizate pentru comerţ din perimetrul târgului
şi în zonele înconjurătoare; la intrarea în
magazinele proprii, comercianţii vor amplasa
coşuri de gunoi;
Neîndepărtarea zăpezii şi a gheţii din faţa
unităţilor comerciale, a sediilor societăţilor
comerciale, a unităţilor prestatoare de servicii,
de pe trotuare şi drumurile publice aferente; să
îndepărteze ţurţurii de gheaţă de la streşinile
acoperişurilor;
Aruncarea ambalajelor din hârtie, din carton sau
din alte materiale în containerele pentru
colectarea gunoiului menajer;
Desfăşurarea activităţii de colectare ori transport
de deşeuri de orice fel, de la persoane fizice sau
juridice, ori din locuri publice dacă nu sunt
autorizate pentru prestarea unor astfel de servicii;
Ocuparea terenurilor aparţinând domeniului
public sau privat al Consiliului local fără aprobări
legale;
Amplasarea fără aprobare a benerelor, afişelor
sau alte panouri publicitare;
Nerespectarea interdicţiei de circulaţie a
autovehiculelor care depăşesc 3,5 t şi a utilajelor
de orice fel în zona central[ a comunei. Au acces
de circulaţie în zonele de mai sus doar
autovehiculele care obţin autorizaţie specială în
acest scop.
Depozitarea materialului lemnos, resturilor
lemnoase rezultate în urma debitări, a nisipului,
balastrului şi a pământului pe carosabil sau pe
marginea drumului DJ 116 B şi DC 146 cât şi pe
drumurile săteşti ce fac legătura cu aceste
drumuri
Organizarea de manifestări de orice fel fără
aprobarea Consiliului local cu cel mult 24 de ore
înainte de data şi ora supusă aprobării
Intrarea neautorizată în instituţiile şcolare şi în
incinta acestora după orele de program, în zilele
de sâmbătă şi duminică şi în timpul vacanţei
şcolare
Oprirea sau stationarea in locurile semnalizate
prin indicatoare rutiere
Oprirea sau stationarea in zona indicatorului
„Statie de autobuz”
Deteriorea sau mutarea abuziva a containerelor
de pe platformele special amenajate si a
imprejmuirilor acestora
Imprejmuirea
unor
suprafete
apartinand
domeniului public fara autorizare legala
Depozitarea materialelor de constructie (nisip,
balastru, caramida, piatra, boltari etc.) pe
domeniul public al consiliului local Asau fara a
avea acordul organelor de specialitate
Nesemnalizarea
corespunzatoare
conform
dispozitiilor legale a punctelor de lucru atat pe
timp de zi cat si pe timp de noapte pentru
evitarea accidentelor
Deteriorarea sau distrugerea aparatelor de
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100-500

100-500

100-500

200-500

200-750
150-500

300-750

300-500

300-500

300 – 500
300 – 500
500 – 1000

500 – 1000
400 – 500

300 – 500

300 – 500

Z4)
Z5)

Z6)
Z7)
Z8)

masura si control sau a sigiliilor sistemelor de
apa publice sau private
Executarea de lucrari clandestine de ocolire a
contorului de apa potabila si neachitarea la timp
a serviciilor furnizate (in speta apa potabila)
Oprirea
mijloacelor
de
transport,
a
autovehiculelor proprietate personala in vederea
imbarcarii – debarcarii de calatori in zona statiilor
de microbuz sau a semnelor de circulatie
Neaducerea la starea initiala a zonelor verzi
(domeniul public sau privat, pasuni, izlaz, padure)
afectate de lucrari edilitar gospodaresti
Nerespectarea prevederilor privind depunerea
selectiva a deseurilor in containerele special
amenajate
Transportul materialului lemnos „taras” pe izlazul
comunal

300 – 500

500 – 800

400 -800

500 - 800

300 - 500

Cap.II Obligaţii ale persoanelor fizice din comuna Asău sau din afara comunei Asău:
Art.5. Toţi cetăţenii ai comunei Asău , precum şi cei aflaţi în trecere, au îndatorirea să
respecte regulile de conduită, să păstreze curăţenia străzilor, drumurilor, locurilor publice, să protejeze
spaţiile verzi şi să nu distrugă bunurile din inventarul stradal.
De asemenea, au obligaţia să respecte prevederile legale pentru protecţia mediului
înconjurător.
Constituie contravenţie şi se sancţionează persoanele fizice, cu amendă, următoarele
fapte:
Nr.
FAPTA
AMENDA (RON)
Alin.
Conform art. 6
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Neexecutarea lucrărilor de întreţinere şi reparare
a locuinţelor şi anexelor gospodăreşti pe care le
au în proprietate;
Neîntreţinerea zugrăvelilor şi nevopsirea părţilor
exterioare
ale
clădirilor,
neînlocuirea părţilor de construcţie degradate,
neîntreţinerea corespunzătoare a faţadelor; să
evite deteriorarea, murdărirea sau scrierea
pereţilor interiori sau exteriori ai clădirilor ori
gardurilor care împrejmuiesc imobilele;
Depozitarea reziduurilor menajere şi gunoaielor
în alte recipiente ori locuri decât cele special
amenajate precum şi aruncarea gunoaiele în
locuri nepermise;
Neîntreţinerea curăţeniei şi igienei în locuinţe, în
anexele gospodăreşti, în curţi, grădini şi pe
celelate terenuri pe care le deţin, să aibă aplicat
numărul locuinţei la loc vizibil;
Neîntreţinerea în stare corespunzătoare a
gardurile împrejmuitoare şi evitarea folosirii la
stradă a unor materiale precum sârma ghimpată,
pari, nuiele;
Neîngrijirea pomilor, florilor, precum şi a altor
plantaţii din curţi şi din faţa imobilelor pe care
le deţin;
Nemenţinerea curăţeniei trotuarelor, rigolelor,
şanţurilor,
părţii
carosabile
ori
drumului, a locurilor de parcare pe care le
folosesc
precum
şi
îndepărtarea
zăpezii şi a gheţii din dreptul imobilelor în care
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100-300

100-300

100-500

100-500

100-300

50-200

100-500

h)

i)

Î)

j)

k)

l)

m)
n)

o)
p)

locuiesc; de asemenea, cetăţenii sunt obligaţi să
menţină în stare de funcţionare permanentă
şanţurile, rigolele, gurile de canalizare, podeţele
din preajma gospodăriilor pentru a asigura
scurgerea apelor;
Nepăstrarea curăţeniei şi igienei grajdurilor, a
celorlalte adăposturi pentru animale şi păsări şi
să nu deverseze scurgeri ori ape uzate pe sol,
pe stradă ori în ape;
Nepăstrarea curăţeniei de pe arterele de
circulaţie,
în
pieţe,
târguri,
oboare, în parcuri, ştrand, grădini publice, locuri
de
joacă
pentru
copii,
alte locuri de agrement, săli de spectacole, pe
stadion,
în
orice
alt
loc
public; locatarii din blocurile de locuinţe au
obligaţia să păstreze curăţenia în spaţiile dintre
blocuri, pe spaţiile verzi, să îngrijească florile,
pomii ornamentali, să păstreze băncile şi alte
amenajări sau dotări dintre blocuri;
Nepăstrarea în bună stare de folosinţă şi să nu
degradeze băncile din parcuri, coşurile pentru
gunoi, panourile de afişaj, vitrinele, cabinele
telefonice, semnele de circulaţie, lămpile de
iluminat şi alte asemenea dotări amplasate pe
străzi, în parcuri şi în alte locuri publice; să nu
deterioreze şi să nu sustragă capacele
căminelor de canalizare, ale căminelor de apă,
ale căminelor termice, a altor cămine de vizitare
acoperite;
Ruperea florilor, pomilor şi arbuştilor ornamentali
de pe domeniul public, să nu calce spaţiile verzi,
să nu facă cărări pe locuri nepermise, să nu
arunce ambalaje, mucuri de ţigări, chibrituri,
resturi de seminţe, de fructe ori alte materiale la
întâmplare, în locuri publice.
Depozitarea ambalajelor se face separat de
gunoiul menajer.
Efectuarea comerţului ambulant, în alte locuri
decât cele stabilite şi amenajate în acest scop; să
nu desfăşoare pe cont propriu activităţi
particulare cu scop oneros, fără a deţine
acordurile cerute de lege şi de autorităţile publice
locale;
Săvârşirea în public de acte sau gesturi
obscene sau necivilizate, să nu înjure, să nu
folosească expresii jignitoare sau vulgare, să nu
ameninţe cu acte de violenţă împotriva
persoanelor sau bunurilor acestora;
Practicarea jocurilor de noroc de orice fel în locuri
publice;
Repararea,
spălarea,
întreţinerea
autovehiculelor de orice fel pe drumurile publice,
pe trotuare, spaţii verzi, ori alte locuri
neautorizate;
Practicarea cerşetoriei şi apelarea la mila
publică, direct sau indirect, în locurile publice;
Comercializarea ori expunerea spre vânzare a
tipăriturilor ori înregistrărilor audio sau video cu
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100-300

100-300

100-500

100-300

150-300

150-500

100-500
100-500

100-300
50-300

q)

r)

s)

ş)
t)

ţ)
u)

v)

w)

x)

y)

z)

conţinut obscen;
Tulburarea ordinii şi liniştii publice, ori
provocarea, indignarea persoanelor, lezarea
demnităţii ori onoarea cetăţenilor. De asemenea
este interzis copiilor dar şi persoanelor adulte să
producă spargerea geamurilor de la uşile de
acces în blocuri ori de la ferestrele locuinţelor, ale
autovehiculelor, ale altor clădiri publice sau
particulare;
Nesupravegherea animalelor în locuri publice
care constituie astfel pericol pentru persoane ori
să distrugă bunurile publice;
Incendierea containerelor de gunoi menajer şi să
nu ardă ambalaje ori alte materiale din
gospodărie punând astfel în pericol bunurile
învecinate;
Lăsarea pe raza oraşului câini vagabonzi aduşi
cu orice mijloc de transport din alte localităţi;
Ocuparea fără acte legale terenurile aparţinând
domeniului public sau privat al Consiliului
local;
Parcarea autovehiculelor pe spaţiile verzi, pe
trotuare sau în alte locuri nepermise;
Neefectuarea lucrărilor de degajare a albiilor
apelor, străzilor, curţilor, terenurilor, şanţurilor de
scurgere, rigolelor, în caz de inundaţii sau alte
calamităţi şi neefectuarea lucrărilor dispuse de
persoanele împuternicite de primar.
Pentru a preîntâmpina inundaţiile şi a proteja
mediul înconjurător cetăţenii au obligaţia să nu
arunce şi să nu depoziteze pe maluri, în albiile
râurilor şi a pâraielor deşeuri de orice fel;
Spălarea în apele naturale a autovehiculelor,
utilajelor, ambalajelor cu conţinut de uleiuri,
combustibili lichizi, lubrefianţi, pesticide şi orice
alte substanţe poluante;
Producerea zgomotelor peste limitele admise
dacă prin acestea se creează disconfort
oamenilor;
Persoanele care deţin animale de companie, au
obligaţia să le înregistreze conform prevederilor
legale; să le îngrijească în spaţii special
amenajate astfel încât să nu afecteze mediul
înconjurător; să efectueze operaţiuni de curăţare
şi îndepărtare de pe spaţii verzi, de pe trotuare,
alei, străzi şi alte căi de acces public, a
excrementelor provenite de la animalele care îi
însoţesc, iar în cazul animalelor agresive, să le
doteze cu accesorii care să evite provocarea
unor situaţii de disconfort ori de pericol
cetăţenilor;
Depozitarea materialului lemnos, resturilor
lemnoase rezultate în urma debitări, a nisipului,
balastrului şi a pământului pe carosabil sau pe
marginea drumului DJ 116 B şi DC 146 cât şi pe
drumurile săteşti ce fac legătura cu aceste
drumuri
Organizarea de manifestări de orice fel fără
aprobarea Consiliului local cu cel mult 24 de ore
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100-500

50-200

100-300

200-500
150-500

100-300
150-750

150-750

100-300

100-500

200-500

200-400

înainte de data şi ora supusă aprobării
Intrarea neautorizată în instituţiile şcolare şi în
200-400
incinta acestora după orele de program, în zilele
de sâmbătă şi duminică şi în timpul vacanţei
şcolare
Z2)
Neînregistrarea vehiculelor cu tracţiune animală
200-300
şi a mopedelor la unitatea administrativ teritorială
de domiciliu
3
Z)
Oprirea sau stationarea in locurile semnalizate
200 - 400
prin indicatoare rutiere
Z4)
Oprirea sau stationarea in zona indicatorului
200 - 400
„Statie de autobuz”
Z5)
Deteriorarea
sau
mutarea
abuziva
a
300 – 700
containerelor de pe platformele special
amenajate si a imprejmuirilor acestora
Z6)
Imprejmuirea
unor
suprafete
apartinand
500 - 700
domeniului public fara autorizare legala
Z7)
Depozitarea materialelor de constructie (nisip,
200 - 400
balastru, caramida, piatra, boltari etc.) pe
domeniul public al consiliului local Asau fara a
avea acordul organelor de specialitate
Z8)
Nesemnalizarea
corespunzatoare
conform
200 – 400
dispozitiilor legale a punctelor de lucru atat pe
timp de zi cat si pe timp de noapte pentru
evitarea accidentelor
Z9)
Deteriorarea sau distrugerea aparatelor de
200 – 400
masura si control sau a sigiliilor sistemelor de
apa publice sau private
Z10)
Executarea de lucrari clandestine de ocolire a
200 – 400
contorului de apa potabila si neachitarea la timp
a serviciilor furnizate (in speta apa potabila)
Z11)
Oprirea
mijloacelor
de
transport,
a
200 – 400
autovehiculelor proprietate personala in vederea
imbarcarii – debarcarii de calatori in zona statiilor
de microbuz sau a semnelor de circulatie
Z12)
Neaducerea la starea initiala a zonelor verzi
200 – 400
(domeniul public sau privat, pasuni, izlaz, padure)
afectate de lucrari edilitar gospodaresti
Z13)
Nerespectarea prevederilor privind depunerea
200 - 400
selectiva a deseurilor in containerele special
amenajate
Z14)
Transportul materialului lemnos „taras” pe izlazul
200 - 400
comunal
Cap.III Norme pentru întreţinerea curăţeniei în şcoli, locuri de joacă şi alte spaţii de
agrement:
Art.7. Personalul cu atribuţii în domeniul învăţământului precum şi elevii din şcolile de
toate gradele, sunt obligaţi să menţină curăţenia în şcoli, locuri de joacă pentru copii, parcuri şi alte
spaţii de agrement;
Administratorii legali şi conducătorii instituţiilor şcolare de toate gradele sunt obligaţi să ia
măsuri de salubrizare, igienizare, de menţinere a curăţeniei în incinta unităţilor şcolare sau în zonele
aferente acestora.
Constituie contravenţie şi se sancţionează administratorii legali şi conducătorii
instituţiilor şcolare, precum şi persoanele juridice şi fizice c cu amendă, următoarele fapte:
Nr.
FAPTA
AMENDA (RON)
Alin.
Conform art.8
a)
Aruncarea gunoaielor, resturilor menajere şi
150-500
reziduurilor de orice fel pe terenurile aferente
unităţilor de învăţământ, pe aleile, spaţiile verzi
ori pe locurile de joacă ale copiilor;
Z1)
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b)

c)

d)

Deteriorarea împrejmuirilor de la unităţile de
învăţământ şi cultură, a celor de la bazele
sportive şi de agrement, a locurilor de joacă ale
copiilor;
Deteriorarea ori distrugerea de mobilier din şcoli
şi din alte instituţii şi a dotărilor existente la
locurile de joacă pentru copii;

150-500

Deteriorarea, murdărirea sau scrierea pereţilor
interiori sau exteriori ai clădirilor ori a gardurilor
care împrejmuiesc imobilele;

250-750

250-750

Cap.IV Reguli pentru prevenirea sustragerilor de material lemnos de pe păşunile
împădurite ale Consiliului local şi păşunatul animalelor pe păşunile şi izlazurile Consiliului
local:
Art.8. (1). Persoanele care au în proprietate ori deţin animale, au obligaţia să le lase
supravegheate pe păşunile şi izlazurile din domeniul administraţiei publice locale şi să nu le lase pe
proprietăţile altora, iar păşunatul să fie făcut cu respectarea normelor stabilite de autorităţi;
(2).Constituie contravenţie şi se sancţionează persoanele fizice şi juridice deţinătoare
de animale, cu amendă:
Nr.
Alin.
a)

b)

c)

FAPTA
Lăsarea la păşunat a animalelor, fără a fi
supravegheate ori fără ca proprietarii acestora să
achite în prealabil taxa de păşunat;
Lăsarea ori pătrunderea cu animale şi păsări la
păşunat, în zonele în care au fost sădiţi puieţi ori
în zone pentru reîmpădurire;
Ocuparea de terenuri pentru păşunat ori
amenajarea de stâne pe terenul proprietate a
Consiliului Local, fără să existe un contract de
închiriere ori de concesionare sau alt acord între
Consiliul Local Asău şi proprietarul animalelor;

AMENDA (RON)
Conform art. 9
100-300

100-300

100-500

Art.9. Persoanele care deţin proprietate ori care exploatează proprietăţi forestiere, au
obligaţia să respecte întocmai H.G. nr.427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulaţia
materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemnul rotund.
Art.10.
Poliţia
Locală
a
comunei
Asău
este
abilitată
să
execute
patrulări şi acţiuni pe timp de zi şi de noapte împreună cu administratorii de păşuni din cadrul Primăriei
Asău ori cu specialişti ai ocoalelor silvice, pentru păstrarea integrităţii celor 1210,5 ha păşuni din
domeniul Administraţiei publice locale din care, peste 367,1 ha sunt ocupate cu vegetaţie forestieră.
Aceste activităţi au ca scop:
a) prevenirea de fapte antisociale care pot duce la distrugerea mediului înconjurător;
b)
descoperirea
persoanelor
care
folosesc
ilegal
păşunile
şi
izlazurile
ori care sustrag material lemnos din domeniul de competenţă;
Art.11. Pentru recuperarea pagubelor cauzate de sustragerile de material lemnos din
păşunile împădurite ale Consiliului local a comunei Asău , agenţii poliţiei locale pot proceda la
indisponibilizarea materialului lemnos sustras şi la predarea acestuia către Primăria comunei Asău şi
vor aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de H.G. nr.427/2004. Aceeaşi procedură se va aplica
de către agenţii de poliţie locală în cazul depistării de material lemnos abandonat pe drumurile publice
ori pe cele forestiere din domeniul administraţiei publice locale, dacă acest material lemnos nu este
marcat.
In aceste situaţii, Primăria comunei Asău preia materialul lemnos cu obligaţia de a-l înregistra şi
valorifica în interesul comunităţii.
Art.12. În cazul în care faptele persoanelor care sunt depistate că taie material lemnos
din pădurile proprietatea Comunei Asău sunt de natură penală, materialul provenit din tăiere se
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indisponibilizează, iar actele de constatare se înaintează organelor competente să continue cercetarea
penală. Materialul lemnos recuperat, va fi valorificat după ce a fost emisă o hotărâre definitivă.
Art.13. Dacă persoana depistată că transportă material lemnos fără forme legale
declară şi probează că materialul lemnos cu care a fost găsit provine din proprietatea sa ori de pe
proprietatea privată a altor persoane, agenţii de poliţie locală vor indisponibiliza materialul lemnos, iar
actele de constatare vor fi înaintate instituţiei competente să efectueze cercetările penale.
În aceste cazuri, se solicită participarea Ocolului Silvic la finalizarea actelor de
constatare, iar materialul lemnos se predă celui mai apropiat Ocol Silvic, aşa cum prevede H.G.
nr.427/2004.
Art.14. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta
hotărâre se fac de către Primarul comunei Asău, de către persoanele împuternicite în acest scop de
către Primar, agentii Politiei comunitare Asau.
Art.15. Împiedicarea sau obstrucţionarea sub orice formă de către agenţii economici
sau de orice altă persoană, a organelor de control menţionate la art.9 în exercitarea atribuţiilor lor
privind controlul respectării prevederilor prezentei HCL, constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 100 lei RON la 500 lei RON.
Art. 16. Prin grija Primarului se vor lua măsuri pentru organizarea unor acţiuni de
popularizare a prezentei hotărâri prin afişare, în locuri publice, prelucrare în adunări cetăţeneşti şi prin
alte mijloace.
Art.17. Cu sprijinul conducerilor unităţilor de învăţământ se vor face cunoscute în
colectivităţile şcolare prevederile care sunt încălcate mai frecvent de către copii şi se va insista pe
educarea tineretului în scopul formării şi dezvoltării conştiinţei civice.
Art.18. Persoanele care nu pot plăti datoriile la bugetul local din lipsă de mijloace
financiare, pot efectua ore de muncă în folosul comunităţii. Valoarea unei ore de muncă este de 2,5 lei
RON.
Art.19. Prezenta hotărâre intră în vigoare după 30 zile de la data aducerii acesteia la
cunoştinţă publică şi prevederile sale se completează cu celelalte dispoziţii legale în materie de
contravenţii.
Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 11/25 februarie 2012 având în vedere obligaţiile şi
răspunderile autorităţilor administraţiei publice locale, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna
gospodărire, întreţinere şi curăţenie a localităţii.

Primar,
Constantinn Radulescu

Aviz legalitate,
Secretar Sorina Grigoriţă

Nr. ____ din _________ 2012
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