
JUDETUL BACAU 
COMUNA MAGIRESTI 

CONSILIUL  LOCAL 
Tel/fax 0234.355.000/0234.355.200 

e-mail: comunamagiresti@yahoo.com 

      

  HOTARAREA  

nr. 32  din 19.04.2021 

privind aprobarea obligațiilor care revin persoanelor fizice și juridice  

pentru respectarea ordinii publice şi o bună gospodărire a  

comunei Magiresti 

 
Consiliul Local al comunei Magiresti, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 

19.04.2021 

 

Având în vedere: 

 referatul de aprobare al primarului comunei Magiresti inregistrat sub nr. 2777 din 

30.03.2021,  

 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Magiresti inregistrat sub numarul 2778 din 30.03.2021 

 avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Magiresti,  

  

In baza prevederilor 
- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr.61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de 

conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată; 

- Ordonanța de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

- Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, 

republicată; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2010 privind aprobarea obligaţiilor şi 

responsabilităţilor care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, cetăţenilor pentru 

buna gospodărire a comunei Magiresti; 

-  Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor; 

-  Legea 258/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului  155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân si  

Hotărârea Guvernului nr. 1.059 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată și actualizată si  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată; 

- Legea 185/25.06.2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate; 

-  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului; 

- Ordonanța de Urgență a Guvemului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgența a Guvernlui 

nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 



- Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.51 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată; 

- Ordonanța Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților 

urbane și rurale, precum și cele ale Legii nr. 515/2002 privind aprobarea Ordonanței 

Guvernului României nr. 21/2002; 

- Ordonanța Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de 

producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite; 

- Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor 

de piață, republicată și actualizată; 

- Hotărârea Guvernului nr. 333/20.03.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor 

de piață; 

- Hotărârea Consiliului Local 40/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind 

eliberarea Autorizaţiilor de Funcţionare şi profil de activitate pe teritoriul comunei Magiresti  

- Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea  și combaterea efectelor consumului 

produselor de tutun; 

 

         In temeiul  prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 6, lit. a) și c) alin 7,litera d) 

si ale art. 196, alin 1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Dispoziții generale 

(1) – Se stabilesc obligațiile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, 

instituţiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice, precum și cetăţenilor 

pentru respectarea ordinii și liniștii publice şi buna gospodărire pentru asigurarea și 

păstrarea curăţeniei și ordinii pe teritoriul comunei, buna gospodărire a acestora și 

respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor 

administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenților economici și altor persoane 

juridice, precum și cetăţenilor.  

(2) – Următorii termeni se definesc astfel:   

a) activităţi edilitar-gospodăreşti  - reprezintă ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes 

local, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţii comunei Magiresti, prin 

care se asigură, într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizarea 

infrastructurii, dezvoltarea durabilă a acesteia și a infrastructurii edilitare, precum și 

condiții normale de muncă, de viață și de locuit pentru locuitorii comunității locale;  

b) activităţi de picnic  - activități de recreere de afluență publică, desfășurate în zone de 

afluență publică, pe domeniul public ori privat al comunei Magiresti,  de una ori mai 

multe persoane și care presupune consumul de băuturi și/sau alimente, precum și, după 

caz, aprinderea ori nu a focului;  

c) administratorul spaţiilor de joacă - Primăria comunei Magiresti;  

d) animale de companie - animale domestice  pe care omul le întreține și le îngrijește în 

preajma căminului pentru a comunica și a primi emoții pozitive de la acestea;  



e) animale și păsări – păsări și animale domestice care trăiesc pe lângă casa omului -altele 

decât animalele de companie - fiind folosite în anumite scopuri;  

f) beneficiarii spațiilor de joacă – copii cu vârsta cuprinsă între 1 – 14 ani cu sau fără 

însoțitori;  

g) domeniul privat al unității administrativ-teritoriale - reprezintă totalitatea bunurilor 

mobile și imobile intrate în proprietatea private a unității administrativ-teritoriale prin 

modalitățile prevăzute de lege și care nu fac parte din domeniul public al acestuia;  

h) domeniul public  al unității administrativ-teritoriale - reprezintă totalitatea bunurilor 

mobile și imobile aflate în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale, care,  

potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local și care nu au fost 

declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național;  

i) echipament pentru agrement – orice utilaj, instalație sau dispozitiv acționat prin forța ori 

greutatea omului, electric, pneumatic, hidraulic, mecanic, ce funcționează pe un 

amplasament temporar ori definitiv și care este destinat agrementului, jocului sau 

destinderii consumatorilor;   

j) echipament pentru spații de joacă – echipament pentru agrement, acționat exclusiv prin 

greutatea sau forța fizică a omului, destinat pentru a fi utilizat în special de copii, pe un 

spațiu de joacă, temporar ori permanent;   

k) mobilier urban - elementele funcţionale şi/sau decorative amplasate în spaţiile publice 

care, prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localităţii.  

Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje 

decorative, cabine telefonice, ceasuri publice, cişmele de apă, fântâni publice, staţii de 

autobuz, panouri de afişaj, coșuri de gunoi, mese de şah, etc .;  

l) monument – opera de sculptură sau de arhitectură destinată să perpetueze amintirea 

unui eveniment sau a unei personalități remarcabile; construcție arhitectonică de 

proporții mari sau de o deosebită valoare;  

m) operatorul serviciului - societate specializată prin intermediul căreia autoritatea 

administrației publice locale, în baza hotărârilor adoptate de Consiliul Local, desfășoară, 

după caz, diferite activități;  

n) proprietarul spaţiilor de joacă – Primăria comunei Magiresti;  

o) spațiu de joacă – perimetru delimitat și amenajat pentru jocul copiilor, în care este 

instalat cel puțin un echipament pentru spațiile de joacă;   

spațiu verde  - zonă verde ce conține acele suprafețe cu vegetație lemnoasă, arborescentă, 

floricolă sau erbacee de proveniență naturală, seminaturală sau realizată în urma unor 

investiții;  

p) talie câine – în mod convenţional, câinii sunt clasificați după talie - înălțimea de la sol 

până la greabăn- - în următoarele categorii:  

- talie mare – peste 65 cm;  

- talie medie – 50-65 cm;  

- talie mică – 35-50 cm;  

- talie pitică – sub 35 cm.  

         Art. 2. OBLIGAȚII CETĂȚENEȘTI 

(1) Cetăţenilor le revin următoarele obligaţii:   

a) de a păstra curățenia pe arterele de circulație și în locurile publice;  

                                 - Sancționat de art. 2, alin.(2) –  Amendă 400 - 800 lei 

b) de a respecta măsurile stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice şi a 

curăţeniei în comuna;  

                                 - Sancționat de art. 2, alin.(2) –  Amendă 400 - 800 lei 



c) de a depozita reziduurile menajere şi gunoaiele numai în locurile special amenajate de 

autorităţile administraţiei publice locale și/sau operatorul serviciului de salubritate;  

                                 - Sancționat de art. 2, alin.(3) – Amendă 500 - 1.000 lei 

d) de a curăţa mijloacele de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;  

                                 - Sancționat de art. 2, alin.(4) – Amendă 800 – 1.500 lei 

e) de a repara și întreține în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii - instalaţii de 

alimentare cu apă, de canalizare, instalaţii de încălzire centrală şi de preparare a apei 

calde, instalaţii electrice şi de gaze, instalaţii de colectare a deşeurilor, instalaţii de 

antenă colectivă, telefonice;  

                                 - Sancționat de art. 2, alin.(2) – Amendă 400 - 800 lei 

f) de a asigura condiţiile de igienă prin operaţii de curăţenie, dezinsecţie şi deratizare a 

locuinţelor individuale,  a anexelor gospodăreşti  ori în jurul spaţiilor în care locuiesc;  

                                  - Sancționat de art. 2, alin.(2) – Amendă 400 - 800 lei 

g) de a împrejmui şi salubriza terenurile deţinute cu orice titlu;   

                                   - Sancționat de art. 2, alin.(2) – Amendă 400 - 800 lei 

h) de a afişa la loc vizibil,  numărul  imobilului,  afișarea făcându-se de către proprietar                                                        

- Sancționat de art. 2, alin.(2) – Amendă 400 - 800 lei 

i) de a nu desfiinţa sau muta abuziv platformele, containerele de gunoi amplasate în mod 

legal, de administraţia locală, care deservesc persoanele fizice, juridice, etc ;  

                                   - Sancționat de art. 2, alin.(4) – Amendă 800 – 1.500 lei   

j) de a îndepărta imediat după oprirea intemperiilor, zăpada şi gheaţa de pe trotuare, de pe 

acoperiş, din faţa imobilelor în care locuiesc - zăpada sau gheaţa se depune pe carosabil 

lângă bordură, fără să împiedice circulaţia şi scurgerea apei în sistemul de canalizare,                                   

- Sancționat de art. 2, alin.(2) – Amendă 400 - 800 lei 

k) de a înlătura pericolul iminent de cădere a zăpezii sau gheții - țurțurilor, de pe 

acoperișuri sau terase, obligația aparţinând deținătorilor de imobile;  

                                    - Sancționat de art. 2, alin.(2) – Amendă 400 - 800 lei 

l) de a nu degrada terasele sau acoperișurile comune prin montarea de antene de orice fel; 

                                    - Sancționat de art. 2, alin.(2) – Amendă 400 - 800 lei    

m) de a asigura curăţenia trotuarului şi  întreţinerea  spaţiului verde din jurul  imobilelor în 

care locuiesc;  

                                    - Sancționat de art. 2, alin.(2) – Amendă 400 - 800 lei 

n) de a păstra în bună stare de folosinţă mobilierul urban: jardiniere, lampadare, bănci, 

bazine, pavaje decorative, ceasuri publice, cişmele de apă, fântâni publice, staţii de 

autobuz, panouri de afişaj, coșuri de gunoi, mese de şah, etc . 

                                     - Sancționat de art. 2, alin.(2) – Amendă 400 - 800 lei   

o) de a aduce la starea iniţială zonele verzi afectate de lucrări edilitar - gospodăreşti -

gazonare, plantare de flori sau gard viu; 

                                     - Sancționat de art. 2, alin.(2) – Amendă 400 - 800 lei 

p) de a nu arunca  hârtii, bilete, resturi de țigări, coji de semințe, gumă de mestecat, sticle 

sau alte ambalaje pe alei, peluze sportive,etc  în parcuri, zone verzi şi pe trotuare, 

mijloace de transport în comun sau în alte locuri publice; 

                                      - Sancționat de art. 2, alin.(2) – Amendă 400 - 800 lei 

q) de a nu folosi apa din cişmele, puţuri, fântâni publice, din pârâuri şi râuri şi alte 

acumulări artificiale sau naturale de apa pentru spălarea maşinilor şi a altor materiale, 

indiferent de natura acestora; de a nu spăla autovehiculele pe domeniul public;  

                                     - Sancționat de art. 2, alin.(4) – Amendă 800 – 1.500 lei   



r) de a nu arunca, abandona deşeuri de orice fel, din autovehiculele aflate în mers pe 

domeniul public/privat al comunei Magiresti;  

                                     - Sancționat de art. 2, alin.(4) – Amendă 800 – 1.500 lei   

s) de a nu desfăşura pe domeniul public activităţi, evenimente: petreceri, nunți, botezuri, 

etc., care ar putea afecta conviețuirea socială, ordinea și liniștea publică; 

                                     - Sancționat de art. 2, alin.(4) – Amendă 800 – 1.500 lei   

t) de a nu se scălda şi spăla, cişmele amenajate, pe spaţiile verzi - parcuri şi grădini 

publice, în alte locuri amenajate, precum şi de a nu folosi marginile acestora ca loc de 

plajă sau odihnă;  

                                     - Sancționat de art. 2, alin.(2) – Amendă 400 - 800 lei 

u) de a nu curăța, de a nu bate covoarele pe domeniul public la mai puţin de 10 metri de 

ferestrele imobilelor, cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare;  

                                     - Sancționat de art. 2, alin.(2) – Amendă 400 - 800 lei 

v) de a nu utiliza domeniul public pentru diferite activităţi gospodăreşti, precum: spălat rufe, 

covoare sau obiecte de uz casnic, uscat rufe, gătit etc., aceste activități fiind permise doar 

pe domeniul privat - curți,  fără a produce disconfort; 

                                     - Sancționat de art. 2, alin.(3) – Amendă 500 – 1.000 lei 

w) de a nu desfăşura activităţi de picnic pe domeniul public, ceea ce contravine și se 

sancționează conform prevederilor din Legea nr. 54 din 2012 privind activitățile de 

picnic;  

                                     - Sancționat de art. 2, alin.(2) – Amendă 400 - 800 lei 

x) de a nu expune pe domeniul public în scopul comercializării vehiculelor în alte  locuri 

decât cele amenajate sau destinate acestui scop şi de a nu abandona pe domeniul public 

aparate de orice fel, autoturisme şi utilaje defecte;  

                                 - Sancționat de art. 2, alin.(3) – Amendă 500 – 1.000 lei 

y) de a nu modifica iluminatul public cu ocazia diferitelor manifestări fără autorizările 

legale și de a nu înlocui şi monta alte lămpi de iluminat public decât cele autorizate legal 

sau montarea de camere video pe stâlpii de iluminat public sau alți suporți de pe spațiul 

public;  

                                 - Sancționat de art. 2, alin.(4) – Amendă 800 – 1.500 lei     

z) de a salubriza domeniul public la terminarea activităţilor autorizate în condiţiile legii.  

                                    - Sancționat de art. 2, alin.(3) – Amendă 500 – 1.000 lei  
(2) - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 400 – 800 lei 

nerespectarea prevederilor art. 2, alin. (1), lit.a), b) ,e) ,f), g), h), j), k), l), m), n), o), p), t), u), 

w).  

(3) - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500-1000 lei 

nerespectarea prevederilor art. 2, alin. (1), lit.c), v), x), z).   

 (4) - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 800-1500 lei 

nerespectarea prevederilor art. 2, alin. (1), lit. d), i), q), r), s), y).  

          Art.3. ADMINISTRAREA,ÎNTREȚINEREA ŞI UTILIZAREA SPATIILOR VERZI 

(1) - Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în 

documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este 

interzisă, indiferent  de regimul juridic al acestora.  

                                   – Sancționat de art. 3, alin.(7) – Amendă 800 – 1.500 lei 
(2) - Plantarea pe domeniul public şi în aliniamentele stradale, de arbori şi arbuşti fructiferi 

de orice fel, este strict interzisă fără aprobarea administraţiei publice.  

                                   – Sancționat de art.3, alin.(5) – Amendă 400 – 800 lei   
(3) - Persoanelor fizice şi juridice le revin următoarele obligaţii în administrarea, utilizarea 

şi întreţinerea spațiilor verzi:  



a) de a asigura permanent curăţenia spaţiului verde, a canalelor de colectare şi scurgere 

a apelor pluviale, a podeţelor pe toată suprafaţa aferentă perimetrului proprietăţii - 

indiferent de formă de proprietate – particulară, concesionată sau închiriată; de a nu 

refuza cooperarea cu autorităţile locale la toate lucrările de înfiinţare şi amenajare a 

spaţiilor verzi;  

                               – Sancționat de art.3, alin.(5) – Amendă 400 – 800 lei 

b) de a solicita autorizarea folosirii terenurilor cu spații verzi şi de a asigura 

integritatea, refacerea şi îngrijirea acestora;  

                           – Sancționat de art.3, alin.(5) – Amendă 400 – 800 lei 

c) de a transplanta arborii și arbuștii doar cu acordul Primăriei comunei Magiresti;  

                             – Sancționat de art.3, alin.(5) – Amendă 400 – 800 lei 

d) de a nu deteriora spațiile verzi în urma incendiilor sau a comportării iresponsabile cu 

focul;  

                             – Sancționat de art.3, alin.(5) – Amendă 400 – 800 lei 

e) de a nu distruge sau deteriora drumurile, aleile, sistemele de drenaj, instalațiile 

tehnice și inginerești din spațiile verzi;  

                              - Sancționat de art. 3, alin.(6) – Amendă 500 – 1.000 lei 

f) de a nu colecta iarba de gazon și fructele din pomii fructiferi de pe domeniul public 

sau privat al comunei Magiresti, fără aprobare;  

                             - Sancționat de art. 3, alin.(6) – Amendă 500 – 1.000 lei 

g) de a nu efectua decopertarea litierei și deteriorarea păturii vii și a stratului de sol 

fertil; 

                              - Sancționat de art. 3, alin.(6) – Amendă 500 – 1.000 lei 

h) de a nu captura animalele protejate integrate ecosistemului spațiului verde;  

                              - Sancționat de art. 3, alin.(6) – Amendă 500 – 1.000 lei 

i) de a nu utiliza focul deschis pe spațiile verzi și de a respecta regulile de apărare 

împotriva incendiilor;  

                               - Sancționat de  art. 3, alin.(6) – Amendă 500 – 1.000 lei 

j) de a nu efectua tăierea  neautorizată  sau vătămarea  arborilor și arbuștilor, de a nu 

deteriora  aranjamentele florale și ale gazonului, de a nu efectua distrugeri ale 

mușuroaielor naturale, cuiburilor de păsări și adăposturilor de animale, ale construcțiilor 

și instalațiilor utilitare și ornamentale existente pe spațiile verzi;  

                               - Sancționat de art. 3, alin.(6) – Amendă 500 – 1.000 lei 

k) de a nu desfășura  neautorizat  activități economice pe spațiile verzi;  

                               - Sancționat de art. 3, alin.(6) – Amendă 500 – 1.000 lei 

l) de a nu ocupa în mod ilegal terenurile care au destinația spații verzi;  

                                - Sancționat de art. 3, alin.(6) – Amendă 500 – 1.000 lei 

m)  de a nu permite păşunatul, lăsarea ori pătrunderea de animale şi păsări  în zonele în 

care s-au creat spaţii verzi şi/sau au fost sădiţi puieţi, sau pe amplasamente pe care acesta 

este interzis;  

                             - Sancționat de art. 3, alin.(6) – Amendă 500 – 1.000 lei 

n) de a nu distruge spațiile verzi prin poluare cu ape reziduale, chimicale, deșeuri de 

producție, produse petroliere sau alte substanțe nocive;  

                                 - Sancționat de art. 3, alin.(6) – Amendă 500 – 1.000 lei 

o) de a nu interveni cu tăieri în coroana arborilor: tei, salcâm, arțar, mesteacăn, stejar, 

plantați pe spațiile verzi din domeniul public  fără autorizare;  

                                  - Sancționat de art. 3, alin.(6) – Amendă 500 – 1.000 lei 



p) de a nu efectua tăierea arborilor sănătoși din spațiile verzi, fără  avizul emis de 

Autoritatea Publică Locală;  

                                 - Sancționat de art. 3, alin.(7) – Amendă 800 – 1.500 lei 

q) de a nu practica jocuri sportive  pe spațiile verzi; 

                                 - Sancționat de  art.3, alin.(5) – Amendă 400 – 800 lei 

r) de a nu fixa pe arbori  anunţuri de orice fel, reclame pentru firme precum și plăcuţe 

indicatoare; 

                                 - Sancționat de art.3, alin.(5) – Amendă 400 – 800 lei  

s) de a nu depozita pe domeniul public resturile vegetale rezultate în urma toaletărilor 

de arbori;  

                                 - Sancționat de art. 3, alin.(6) – Amendă 500 – 1.000 lei 

t) de a nu arde deşeurile vegetale, menajere sau de altă natură;  

                                 - Sancționat de art.3, alin.(5) – Amendă 400 – 800 lei 

u) de a nu-și însuşi arbori doborâţi în urma unor fenomene naturale sau arbori care au 

fost tăiaţi, scoşi din rădăcini în cadrul unor lucrări specifice, fără aprobarea serviciilor de 

specialitate din cadrul Primăriei comunei Magiresti;  

                                 - Sancționat de art. 3, alin.(7) – Amendă 800 – 1.500 lei 
(4) -  Condiţii de autorizare a tăierilor şi toaletărilor de arbori: 

1. Toaletarea, tăierea de orice fel sau scoaterea din rădăcini a oricărui tip de arbore și  

arbust de pe domeniul public sau privat al comunei Magiresti, nu este permisă decât în baza 

autorizaţiei  eliberate de primaria comunei Magiresti. 

2. Tăierea arborilor și arbuștilor  de pe domeniul public și privat al comunei Magiresti 

se va realiza numai în următoarele condiții:  

a) arborii  și arbuștii sunt uscați în totalitate sau în proporție de 60% ;  

b) arborii și arbuștii  necesită  tăierea ca urmare a unor calamități naturale - vânt, 

furtună, precipitații abundente, chiciură, etc., sau ca urmare a lovirii de către 

autovehicule în cazul evenimentelor ritiere;  

c) sunt situați pe amplasamentul  noilor construcții pentru care s-au obținut autorizație 

de construire;  

d) arborii  și arbuștii care prezintă semne evidente de declin biologic;  

e) arborii şi arbuştii care prezintă scorburi pe trunchi și ramuri;  

f) arborii şi arbuştii care constituie un potențial pericol pentru siguranța persoanelor și 

a clădirilor;  

g) când sistemul radicular deranjează rețelele edilitare subterane, aspect semnalat de 

societățile comerciale care le exploatează;  

h) tăierea arborilor ocrotiți prin lege - nuci și castani comestibili - se va face cu avizul 

Direcției pentru Agricultură Bacău; 

3. În cazul arborilor  plantați în aliniamente, în lungul străzilor, este interzisă 

intervenția cu tăieri în coroana acestora cu excepția lucrărilor de eliminare a ramurilor 

uscate sau a celor care afectează siguranța traficului pietonal și rutier, a imobilelor aflate în 

apropierea, precum și a celor de pe traseul rețelelor aeriene.    

4. Tăierea arborilor sănătoși din spațiile verzi, se va efectua numai după obținerea 

avizului emis de Unitatea Administrativ Teritoriala.  

5. Executarea lucrărilor de toaletări arbori și arbuști se va efectua în perioada de 

repaus vegetativ - începând cu luna  noiembrie  până la sfîrşitul lunii  martie, cu excepția 

perioadelor cu temperaturi foarte scăzute, pentru a evita dezbinarea și ruperea crengilor.  



6. Cererile solicitanților  de tăiere și toaletări  vor fi evaluate de personalul de 

specialitate din cadrul Unităţi Administrativ Teritoriala a comunei Magiresti, in urma 

deplasarii  în teren cand se va  constata dacă solicitările sunt motivate. 

(5) - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 400 - 800 lei 

nerespectarea prevederilor art. 3, alin.(2), alin.(3),  lit.a) , b), c), d), q), r), s),u). 

(6) - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 -1000 lei 

nerespectarea prevederilor art.3, alin. (3), lit. e),f), g), h), i), j), k), l), m), n), o),t).  

(7) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 800 -1500 lei 

nerespectarea prevederilor art. art. 3, alin.(1), alin. (3), lit. p), v). 

Art. 4. UTILIZAREA LOCURILOR DE JOACĂ ȘI A OBIECTELOR DE  

MOBILIER URBAN  
(1)- Persoanelor fizice le revin următoarele obligaţii în utilizarea locurilor de joacă și a 

mobilierului urban amplasat pe domeniul public/privat al comunei Magiresti:  

a) de a respecta programul de funcţionare afişat la intrarea în spaţiul de joacă;  

                             - Sancționat de  art. 4, alin.(4) – Amendă 400 – 800 lei 

b) de a respecta instrucţiunile de folosire a echipamentelor de joacă, unde acestea 

există;  

c) de a nu consuma de băuturi alcoolice în perimetrul spaţiului de joacă și de a nu 

pătrunde în acest spațiu persoanele aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a 

substanţelor halucinogene; 

                             - Sancționat de art. 4, alin.(5) – Amendă 500 – 1.000 lei 

d) de a nu pătrunde în spaţiul de joacă cu biciclete, scutere, motorete, motociclete, ATV-

uri, autoturisme sau animale de companie, în afara spaţiilor special amenajate;  

                              - Sancționat de art. 4, alin.(5) – Amendă 500 – 1.000 lei 

e) de a nu fi utilizate echipamentele de către copiii cu vîrsta între 2 şi 7 ani, 

nesupravegheaţi;  

f) de a nu fi utilizate echipamentele de către copiii cu greutatea mai mare decât cea 

indicată pe echipament, dacă este menționată o astfel de limită;  

g) de a nu se căţăra copiii pe structura echipamentelor de joacă;  

h) de a nu fi folosit locul de joacă de către copiii a căror stare de sănătate nu permite 

accesul în spaţiul de joacă;  

i) de a nu se urcă pe tobogan în sens invers coborârii;  

j) de a nu utiliza leagănul la un unghi de înclinare mai mare de 80o față de verticală;  

k) de a nu folosi echipamentele defecte cu o menţiune specială în acest sens;  

l) de a nu utiliza leagănul sau balansoarul în picioare;  

m) de a nu părăsi scaunul leagănului sau al balansoarului în timpul mişcării acestora;  

n) de a nu intra în  zona de acţiune a leagănului  când acestea se află în mişcare;  

o) de a nu distruge/ deteriora în orice mod sau murdări aparatele, echipamentele de 

joacă precum şi piesele de mobilier urban  montate  în perimetrul spaţiului de joacă;  

                                 - Sancționat de art. 4, alin.(4) – Amendă 400 – 800 lei 

p) de a practica jocuri cu mingea - fotbal, bachet, volei, etc. doar în locurile special 

amenajate; 

                                 - Sancționat de art. 4, alin.(4) – Amendă 400 – 800 lei 

q) de a nu muta mobilierul urban: bănci, coşuri etc.;  

                                 - Sancționat de art. 4, alin.(4) – Amendă 400 – 800 lei 

r) de a nu scutura covoarele sau de a nu usca rufele pe imprejmuirele sau pe 

echipamentele din spaţiile de joacă; 

                                  - Sancționat de art. 4, alin.(4) – Amendă 400 – 800 lei 



s) de a nu distruge materialul dendrofil şi amenajările peisagistice din incinta spaţiului 

de joacă;  

                                  - Sancționat de art. 4, alin.(4) – Amendă 400 – 800 lei 

t) de a nu staţiona în grupuri, pentru  alt  motiv, decât pentru cel de agrement;  

u) de a nu utiliza persoanele adulte, echipamentele din dotarea spațiilor de joacă.  

                                  - Sancționat de art. 4, alin.(4) – Amendă 400 – 800 lei 

(2) -  Administratorul/proprietarul spaţiilor de joacă, indiferent dacă spaţiul de joacă se află 

pe un amplasament temporar sau permanent, trebuie să asigure următoarele:  

a) informarea consumatorilor, printr-un panou de avertizare amplasat în imediata 

apropiere a echipamentelor, cu privire la:  

- datele de identificare ale administratorului;  

- modul corect de utilizare şi comportamentul adecvat al consumatorilor în 

timpul utilizării;  

b) amenajarea spaţiilor de joacă cu echipamente şi mobilier urban specific, realizat    

conform normativelor în vigoare, astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor;  

c) împrejmuirea spaţiului de joacă, dacă amplasamentul o impune;  

d) verificarea spaţiilor de joacă şi primirea sesizărilor cetăţenilor privind aceste spaţii;  

e) executarea lucrărilor de întreţinere curentă;  

f) permiterea accesului copiilor cu sau fără însoţitori astfel:  

- copiii cu vârsta între 1 şi 7 ani trebuie obligatoriu să fie însoţiţi de un adult sau o 

persoană cu vârsta peste 14 ani;  

- copiii cu vârsta între 7 şi 14 ani au acces în spaţiile de joacă şi la echipamentele 

acestora, cu/fără însoţitor.  

 (3) - Programul de funcţionare al spaţiilor de joacă este, după cum urmează:  

- în perioada 01.04 – 30.09, între orele 08:00 - 22:00;  

- în perioada 01.10 – 30.03, între orele 08:00 – 20,00. 

(4) - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 400-800 lei 

nerespectarea prevederilor art. 4, alin. (1), lit. a), o), p), q), r),s), u).  

(5) - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500-1000 lei 

nerespectarea prevederilor art. 4, alin.(1), lit. c), d). 

        Art. 5. DEȚINEREA, CREȘTEREA ȘI CIRCULAȚIA ANIMALELOR DE 

COMPANIE 

(1) - Deţinătorilor de animale de companie  le revin următoarele obligaţii:  

a) de a deţine carnet de sănătate eliberat de un cabinet veterinar autorizat pentru 

acestea în care să fie certificate vaccinările şi deparazitările la zi; de a nu deţine şi 

întreţine/hrăni de către locatari a câinilor comunitari şi/sau animalelor de companie 

pe spaţiile comune, în jurul imobilelor sau în adăposturi amplasate pe domeniul 

public;  

                                   - Sancționat de art. 5, alin.(8) – Amendă 400 – 800 lei 

b) de a nu plimba pe domeniul public câinii periculoşi de către deţinătorii acestora fără 

lesă şi botniţă, fără a deţine asupra lor actul de identitate şi carnetul de sănătate; de 

a colecta materiile fecale de către deţinători în vederea depozitării acestora în 

locurile special amenajate;  

                                   - Sancționat de art. 5, alin.(9) – Amendă 500 – 1.000 lei 

c) de a menţine igiena în spaţiile publice, în spaţiile adiacente acestora, în holurile şi pe 

căile de acces ale spaţiilor locative în care au acces animalele de companie, în 

comuna Magiresti; 

                                   - Sancționat de art. 5, alin.(8) – Amendă 400 – 800 lei   



d) de a prezenta la solictarea organelor sanitar veterinare şi a altor organisme abilitate 

carnetele de sănătate pentru fiecare animal în parte; 

                                   - Sancționat de art. 5, alin.(8) – Amendă 400 – 800 lei 

e) de a deţine animale de companie pe terenurile şi în curţile aflate în folosinţă comună 

sau coproprietate numai cu acordul scris al celorlalţi colocatari sau coproprietari, 

respectând condiţiile impuse la lit. a);  

                                   - Sancționat de art. 5, alin.(8) – Amendă 400 – 800 lei           

f) de a întreţine animalele de companie, dacă au în proprietate atât construcţia cât şi 

terenul aferent acesteia, numai dacă împrejmuirea proprietăţii este corespunzătoare 

şi nu permite ieşirea animalelor pe domeniul public sau privat al comunei sau pe altă 

proprietate. Pentru cazurile de la lit. e) şi f) este obligatorie respectarea art. 15, 

anexă la O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena şi sănătate 

publică privind mediul de viaţa al populaţiei, care prevede că adăposturile animalelor 

se amplasează la cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi se 

exploatează astfel încât să nu producă poluare mediului sau disconfort vecinilor;  

                                    - Sancționat de art. 5, alin.(8) – Amendă 400 – 800 lei         

g) de a plimba animalele de companie – câinii - pe domeniul public doar dacă aceștia 

vor fi purtaţi în lesă, indiferent de talie sau rasă; câinii de talie mijlocie şi mare vor 

purta obligatoriu botniţă; 

                                    - Sancționat de art. 5, alin.(8) – Amendă 400 – 800 lei  

h) de a deține asupra lor în timpul plimbării: măturica, punga PVC şi mănuşi în vederea 

colectării dejecţiilor produse de câine; după colectare, punga va fi închisă etanş şi 

depusă în pubela cea mai apropiată;  

                                    - Sancționat de art. 5, alin.(8) – Amendă 400 – 800 lei  

i) plimbatul câinilor se poate face numai în parcurile şi zonele care nu sunt semnalizate 

cu indicatoare –„Accesul animalelor interzis”.  

                                  - Sancționat de art. 5, alin.(8) – Amendă 400 – 800 lei 

j) de a nu elibera/abandona câinii comunitari, aduşi cu orice mijloc de transport, din 

alte localităţi, pe raza administrativ teritorială a comunei Magiresti.  

                                  - Sancționat de art. 5, alin.(10) – Amendă 1.500 – 2.500 lei 

(2) - Se interzice intrarea persoanelor, însoţite de câini, în instituțiile publice, magazine, săli 

de spectacole şi sport, mijloace de transport în comun, locuri de joacă pentru copii, şcoli şi 

grădiniţe, chiar dacă aceştia sunt prevăzuţi cu botniţă şi conduşi în lesă. Fac excepţie, câinii 

utilitari, care sunt însoţiţi şi se află în misiune, precum și câinii care au calitatea de 

”însoțitori” pentru persoanele cu handicap. Administratorul spaţiului public are obligaţia să 

semnalizeze corespunzător interdicţia.  

                                       - Sancționat de art. 5, alin.(8) – Amendă 400 – 800 lei   

(3) - Deţinătorilor de animale de companie le revin următoarele obligaţii:  

a) în comuna Magiresti este interzisă creşterea şi întreţinerea câinilor din rasele de luptă - 

pit-bull, etc., în vederea organizării şi desfăşurării de lupte între câini.  

                                        - Sancționat de art. 5, alin.(10) – Amendă 1.500 – 2.500 lei  
b) pe domeniul public sau privat al comunei Magiresti, precum şi pe terenurile aflate în 

proprietatea altor persoane fizice sau juridice, aflate în intravilanul comunei Magiresti, 

este interzisă organizarea şi desfăşurarea de lupte între câini. 

                                         - Sancționat de art. 5, alin.(10) – Amendă 1.500 – 2.500 lei 
 

(4) Proprietarii sau deținătorii temporari de câini periculoși au obligația să inscripţioneze în 

mod vizibil, la intrarea în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, 

avertismentul "Câine periculos" sau, după caz, "Câine agresiv".   



                                         - Sancționat de art. 5, alin.(8) – Amendă 400 – 800 lei 
(5) Eliberarea de câini şi pisici şi a puilor lor de către orice persoană fizică şi juridică, pe 

domeniul public său privat al comunei   este interzisă.  

                                         - Sancționat de art. 5, alin.(8) – Amendă 400 – 800 lei 
(6) Aruncarea, de către orice persoană fizică sau juridică, a cadavrelor de animale sau 

păsări pe domeniul public sau privat al comunei Magiresti este strict interzisă. Existența 

cadavrelor va fi semnalizată la primaria comunei Magiresti, pentru ridicare și/sau se vor 

preda la firma specializată pentru neutralizarea deşeurilor de origine animală. 

                                          - Sancționat de art. 5, alin.(9) – Amendă 500 – 1.000 lei   
 (7) Societăţile comerciale au obligaţia să:  

a) permită accesul echipajelor de ecarisaj în incinta unităţii pentru ridicarea câinilor 

fără stăpan, iar în cazul în care societatea comercială doreşte să adopte câinii 

respectivi, aceştia pot fi adoptați doar după efectuarea operaţiilor de sterilizare, 

vaccinare, marcare; 

                                    - Sancționat de art. 5, alin.(9) – Amendă 500 – 1.000 lei  

b) să împrejmuiască corespunzător proprietatea şi să nu permită ieşirea câinelui pe 

domeniul public;  

                                    - Sancționat de art. 5, alin.(9) – Amendă 500 – 1.000 lei 

c) să deţină carnete de sănătate pentru toate animalele pe care le deţin. 

                                    - Sancționat de art. 5, alin(9) – Amendă 500 – 1.000 lei  
(8) - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 400-800 lei 

nerespectarea prevederilor art. 5, alin. (1), lit. a), c), d), e), f), g), h), i); art 5, alin. (2); art. 

5, alin.(4); art 5, alin. (5). 

 

(9) -  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500-1000 lei 

nerespectarea prevederilor art.5, alin. (1). lit. b); art. 5, alin. (6); art. 5, alin.(7), lit.a),b), c).  

(10) - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1500-2500 lei 

nerespectarea prevederilor art.5, alin.(1). lit. j); art.5, alin.(3), lit. a), b); 

       Art. 6. CREȘTEREA ANIMALELOR, ALTELE DECÂT ANIMALELE DE 

COMPANIE 

(1) - Creșterea animalelor și păsărilor este permisă numai cu respectarea obligaţiilor sanitar 

veterinare şi a normelor de igienă în vigoare stabilite prin Ordinul Ministerului Sănătății 

nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață 

al populației. 

                                       - Sancționat de art. 6, alin(6) – Amendă 400 – 800 lei 
 (2) - Deţinerea animalelor şi a păsărilor, cu exceptia celor destinate pentru consumul 

propriu,  este permisă numai după obţinerea tuturor autorizaţiilor necesare: sanitar - 

veterinară, de mediu, pentru folosirea apei şi evacuarea dejecţiilor şi autorizaţii de 

construire pentru adăposturi.   

                                      - Sancționat de art. 6, alin(6) – Amendă 400 – 800 lei 

(3) - Amplasarea adăposturilor se va face în conformitate cu normele sanitar - veterinare şi a 

normelor de igienă în vigoare privind mediul de viață al populației și după obținerea 

autorizației de construire. Distanţa minimă faţă de locuinţele învecinate este de 10 m.   

                                      - Sancționat de art. 6, alin(6) – Amendă 400 – 800 lei 

 

(4) - Se interzice lăsarea liberă a păsărilor şi animalelor pe domeniul public. Animalele şi 

păsările găsite libere şi nerevendicate de nimeni la constatare vor fi transportate şi 

adăpostite prin grija operatorului desemnat în acest sens. Ele vor putea fi ridicate de către 

proprietarii acestora în termen de 5 zile de la preluare, numai după plată amenzilor şi a 



cheltuielilor de întreţinere aferente. Animalele neridicate în termen de 5 zile vor fi 

valorificate.  

                                     - Sancționat de art. 6, alin(6) – Amendă 400 – 800 lei 

(5) - Persoanele care dețin animale/păsări pe raza comunei Magiresti, au următoarele 

obligaţii:  

a) de a nu obstrucţiona autorităţile sanitar-veterinare de stat de a-şi exercita atribuţiile 

stabilite prin lege;   

                                - Sancționat de art. 6, alin(6) – Amendă 400 – 800 lei                  

b) de a anunţa imediat organele sanitar-veterinare de stat despre apariţia unor semne de 

boală la animale, a primelor cazuri de moarte sau tăiere din necesitate, iar până la 

sosirea personalului sanitar-veterinar să izoleze animalele bolnave, să păstreze pe loc 

cadavrele, carnea, organele sau alte produse rezultate de la animalele tăiate din 

necesitate, luând măsuri ca acestea să nu fie folosite sau vândute;  

                                 - Sancționat de art. 6, alin(6) – Amendă 400 – 800 lei                             

c) de a respecta şi aplica întocmai măsurile stabilite de organele sanitar-veterinare de 

stat pentru prevenirea şi combaterea bolilor la păsări şi animale;  

                                 - Sancționat de art. 6, alin(6) – Amendă 400 – 800 lei 

d) de a respecta regulile sanitar-veterinare stabilite prin actele normative în vigoare, 

privind condiţiile de tăiere a păsărilor şi animalelor şi de valorificare a produselor 

obţinute de la acestea;  

                                  - Sancționat de art. 6, alin(6) – Amendă 400 – 800 lei           

e) de a evacua ritmic rezidurile animaliere colectate în fose septice pentru a nu crea 

disconfort vecinilor; fosa septică va fi amplasată la o distanţă de 10 m faţă de cea mai 

apropiată limită de proprietate conform reglementărilor igienico-sanitare în vigoare, 

betonată şi prevăzută cu capac;    

                                  - Sancționat de art. 6, alin(6) – Amendă 400 – 800 lei 

f) de a nu constitui în mod abuziv, pe domeniul public, împrejmuiri şi adăposturi de 

animale şi păsări;  

                                  - Sancționat de art. 6, alin(6) – Amendă 400 – 800 lei 

g) de a nu incinera sau de a nu abandona/depozita deșeurile de origine animală pe 

terenuri de orice fel, indiferent de forma de proprietate;  

                                   - Sancționat de art. 6, alin(6) – Amendă 400 – 800 lei                               

h) de a nu crește animale și păsări în  garaje şi/sau adăposturi improvizate în jurul 

blocurilor de locuit ; 

                                   - Sancționat de art. 6, alin(6) – Amendă 400 – 800 lei                               

i) de a nu crește animale și păsări în spatii  proprietate a comunei Magiresti 

                                   - Sancționat de art. 6, alin(6) – Amendă 400 – 800 lei 

j) de a întreţine curăţenia şi igiena în locuinţe, în anexele gospodăreşti,în adăposturile 

pentru creşterea animalelor în curţi şi în grădini, acolo unde se realizează creşterea 

animalelor, precum şi pe alte terenuri pe care le deţin, împiedicând prin aceasta 

convieţuirea în condiţii civilizate a vecinilor; de a gestiona şi depozita corespunzător 

deşeurile de origine animală  conform Normelor Sanitar Veterinare; 

                                   - Sancționat de art. 6, alin(6) – Amendă 400 – 800 lei             

k) de a deţine animale/păsări pe terenurile şi în curţile aflate în folosinţă comună sau 

coproprietate numai cu acordul scris al celorlalţi  coproprietari;  

                                   - Sancționat de art. 6, alin(6) – Amendă 400 – 800 lei                

l) de a face periodic sau ori de câte ori este necesar lucrări de dezinsecție, dezinfecție și 

deratizare, dar nu mai rar de 6 luni.  



                                   - Sancționat de art. 6, alin(6) – Amendă 400 – 800 lei 

(6) - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 400-800 lei 

deţinerea şi creşterea animalelor în alte condiţii decît cele stipulate în art.6, alin.(1)-(5);   

        Art.7. ORDINEA ŞI LINIŞTEA PUBLICĂ. CIRCULAȚIA, OPRIREA, 

STAȚIONAREA ȘI PARCAREA PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL COMUNEI 

MAGIRESTI. 

(1) - Cetăţenilor le revin următoarele obligaţii cu privire la ordinea şi liniştea publică, 

circulația, oprirea, staționarea și parcarea neregulamentară pe domeniul public 

sau privat al Comunei Magiresti:  

a) de a nu alarma fără motiv întemeiat publicul, organele specializate pentru a interveni 

în caz de pericol ori organele de menţinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de 

pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenţiei la faţa locului;  

                                 - Sancționat de art. 7, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 
b) de a nu deteriora, ridica sau muta, fără drept, semnele sau indicatoarele de orientare 

turistică, rutieră, a balizelor amplasate pe scuaruri sau în alte locuri, ori cele care 

semnalează existenţa unui pericol pentru viaţa persoanelor;  

                                 - Sancționat de art. 7, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei  
c) de a nu distruge/deteriora prin lovire sau incendiere mobilierului stradal, europubele, 

coşurile stradale, panouri de afişaj, refugiile şi staţiile de călători, recipienţi pentru 

materiale antiderapante, piesele din jocurile pentru copii şi altor asemenea dotări 

amplasate pe domeniul public; 

                                 - Sancționat de art. 7, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

d) de a nu tulbura liniştea locatarilor între orele 13,00-14,00 şi 22,00-8,00 de către orice 

persoană prin producerea de zgomote, larma sau prin folosirea oricărui aparat, obiect 

ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, 

în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe 

ori situat în imediata vecinătate a acestora;  

                                  - Sancționat de art. 7, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 
e) de a nu depozita bunuri mobile, sau alte bunuri care impedica dreptul de folosinţă a 

spaţiilor comune în condominium;  

                                  - Sancționat de art. 7, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 
f) de a păstra permanent acces în imobile şi curţi interioare şi de a facilita astfel accesul 

pompierilor, salvării, sau altor forme de intervenţii; în acest sens pe căile de acces este 

interzisă depozitarea oricărori materiale - deşeuri, materiale de construcţii, mărfuri, 

ambalaje, etc.;  

                                  - Sancționat de art. 7, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

g) de a nu murdări prin scriere sau desenare faţadele clădirilor, gardurile, monumentele, 

statuiile, panourile de afişaj de pe raza comunei Magiresti; de a lua măsuri de 

îndepărtare imediată a inscrisurilor cu caracter şovin şi obscen, a lozincilor de orice fel, 

a insemnelor cu caracter şovin şi altele;  

                                  - Sancționat de art. 7, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 
h) de a nu opri şi/sau staţiona  autovehicule pe locurile de parcare rezervate pentru 

diferite activităţi sau pentru persoanele cu handicap, marcate şi semnalizate 

corespunzător;  

                                  - Sancționat de art. 7, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

i) de a nu opri, staționa, parca și circula cu vehicule în parcuri, alei pietonale, esplanade, 

scuaruri de siguranța, trotuare –cu blocarea accesului pietonal –și alte locuri publice cu 

exceptia locurilor unde parcarea este permisă cu indicatoare, de a nu urca / traversa 

bordurile trotuarelor și a altor căi de acces, sub niciun motiv;  

                                  - Sancționat de art. 7, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 



j) de a nu parca şi staţiona autovehicule în zona de protecţie a şanţurilor, dacă aceasta ar 

putea duce la deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a  acestora; 

                                  - Sancționat de art. 7, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

k) de a nu rezerva locuri de parcare pe carosabil sau domeniul public, fără aprobarea 

consiliului local şi semnalizarea acestora cu altfel de însemne, marcaje sau dispozitive 

decât cele agreate; 

                                 - Sancționat de art. 7, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei  

l) de a nu îngreuna circulația rutieră sau pietonală prin accesul și circulația vehiculelor 

împinse sau trase cu mâna pe raza comunei Magiresti; 

                                  - Sancționat de art. 7, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei  
m) de a nu circula cu  motorete, scutere, ciclomotoare, motoscutere şi motociclete pe 

trotuare şi de a nu organiza curse neautorizate cu auto, moto şi vehicule cu tracţiune 

animală;  

                                  - Sancționat de art. 7, alin.(3) – Amendă 800 – 1.500 lei 

n) de a nu tura excesiv motoarele autovehiculelor, de a nu efectua cu intenție de manevre 

prin derapaje, întoarceri bruște, accelerări și frânari bruște, executate pe domeniul 

public, cu scopul verificării tehnice a acestora, în urma efectuării unor reparații sau 

testării în scopul vânzării acestora;  

                                   - Sancționat de art. 7, alin.(3) – Amendă 800 – 1.500 lei 

o) de a nu ocupa, bloca sau închide părțile carosabile a drumurilor publice fără 

autorizația prealabilă eliberată de administratorul drumurilor și serviciul poliției rutiere, 

exceptând cazurile de avarii anunțate la autoritățile competente, intervenții pentru 

înlăturarea incendiilor, calamităților sau fenomenelor meteorologice periculoase;  

                                   - Sancționat de art. 7, alin.(3) – Amendă 800 – 1.500 lei 

p) de a nu amplasa panouri publicitare, instalații sau alte construcții care periclitează 

siguranța circulației; 

                                  - Sancționat de art. 7, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

q) de a parca autovehiculul astfel încât să nu blocheze alt(e) autoturism(e) 

parcat(e)/oprit(e)/staţionat(e) şi să nu incomodeze accesul în/din autovehiculele parcate 

pe locurile laterale 

                            - Sancționat de art. 7, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

r) de a nu afișa pe domeniul public însemne asemănătoare indicatoarelor rutiere și care 

pot crea confuzie prin introducerea ideii că ar fi reale sau efectuarea de marcaje rutiere 

prin care se delimitează/inscripționează un spațiu care aparține domeniului public în 

nume propriu fără a avea forme legale;  

                                  - Sancționat de art. 7, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei   

s) de a nu circula sau stationa vehiculele pe spatiile verzi sau cu destinatie de spatii verzi;  

                                  - Sancționat de art. 7, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 
         Interdicţia va fi semnalizata cu indicatoare rutiere corespunzătoare ; 

1. în cazul vehiculelor cu tracţiune animală, agenţii constatatori vor dispune, de îndată, 

măsura tehnico-administrativă de ridicare a acestora în vederea dispunerii măsurii 

complementare de ridicare a acestora;  

2. depozitarea vehiculelor cu tracţiune animală care fac obiectul contravenţiei prevăzute 

la lit. z şi alin. (1), se va face într-n spatiu  special amenjat  până cînd conducătorul 

atelajului, deţinătorul legal sau proprietarul va plăti taxele de ridicare, transport, 

depozitare. 

3. în cazul în care vechiculele cu tracţiune animală depozitate conform alin. (2) nu sunt 

ridicate de persoanele menţionate mai sus în termen 1 (unu) an,  se considera 

abandonate şi urmează regimul acestor categori de bunuri, prevăzute de Legea 

421/2002 şi Hotărârile Consiliului Local al comunei Magiresti emise în materie; 



4. la ridicarea atelajului în vederea dispunerii măsurii confiscării, încărcătura şi 

animalele de tracţiune se predau proprietarilor, deţinătorilor sau conducătorilor. 

(2) - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 400-800 lei 

nerespectarea prevederilor art.7, alin.(1), lit. a) –l) ; p)-z) 

(3) - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 800 -1500 lei 

nerespectarea prevederilor art.7, alin.(1), lit. m), n), o).  

      Art. 8. DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJ STRADAL 

(1) - Persoanelor fizice și persoanelor juridice le revin următoarele obligaţii:   

a) de a pune în siguranţă, de a semnaliza şi de a împrejmui construcțiile începute şi 

nefinalizate, precum şi clădirile şi împrejmuirile care se află în stadiu avansat de 

degradare şi care prezintă riscul producerii unor accidente din care pot să rezulte 

pierderi de vieţi omeneşti sau pagube materiale;  

                                   - Sancționat de art. 8,alin.(2) – Amendă 600 – 1.200 lei  

b) de a împrejmui incintele şantierelor de construcţii sau a punctelor de lucru şi de a 

instala panouri de avertizare;  

                               - Sancționat de art. 8,alin.(2) – Amendă 600 – 1.200 lei   

c) de a asigura curăţenia exterioară - pneuri şi şenile- a autovehiculelor sau vehiculelor 

de orice fel, la intrarea pe drumurile publice, la ieşirea din şantiere, staţii de betoane 

precum şi din alte asemenea locuri;  

                               - Sancționat de art. 8,alin.(2) – Amendă 600 – 1.200 lei   

d) de a menţine ordinea şi curăţenia pe căile publice de acces în şantiere precum şi în 

jurul acestora;  

                                   - Sancționat de art. 8,alin.(2) – Amendă 600 – 1.200 lei 

e) de a nu amenaja terase pentru alimentație publică, pe domeniul public, pe suprafețe 

mai mari decât cele aprobate, ceea ce contravine și se sancționează conform 

prevederilor din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuințelor;  

f) de a nu prepara mortar sau beton direct pe domeniul public;  

                                - Sancționat de art. 8,alin.(2) – Amendă 600 – 1.200 lei  

g) de a nu executa lucrări edilitar-gospodărești sau intervenții la rețeaua tehnico-

edilitară, fără autorizații legale, ceea ce contravine și se sancționează conform 

prevederilor din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și 

unele măsuri pentru realizarea locuințelor;  

                                 - Sancționat de art. 8,alin.(2) – Amendă 600 – 1.200 lei  

h) de a lua măsuri de vopsire a tâmplăriei și înlocuire a geamurilor sparte la fațadele 

orientate spre domeniul public ale tuturor imobilelor indiferent de forma de 

proprietate;  

i) de a întreţine faţadele magazinelor, a materialului publicitar – firme, chioşcurilor sau 

tonetelor prin lucrări de reparaţii, zugrăvire,vopsire, spălarea geamurilor şi 

vitrinelor; 

                                    - Sancționat de art. 8,alin.(2) – Amendă 600 – 1.200 lei 

j) de a curăţa faţadele locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, de a 

le tencui şi zugrăvi periodic, potrivit măsurilor stabilite de consiliul local, şi de a 

efectua lucrări de întreţinere şi reparare a împrejmuirilor aferente imobilelor;  

                                 - Sancționat de art. 8,alin.(2) – Amendă 600 – 1.200 lei  

k) de a finaliza construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de autorităţile 

administraţiei publice, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;  

       - Sancționat de art. 8, alin.(3) – amendă 800 – 1.500 lei 

l) de a monta şi înlocui jgheaburile, burlanele uzate, ţiglele, olanele şi geamurile sparte;  



- Sancționat de art. 8, alin.(3) – amendă 800 – 1.500 lei 

m) de a nu monta schele sau macarale de construcţii pe domeniul public, fără autorizări 

şi fără plata taxelor legale;  

- Sancționat de art. 8, alin.(3) – amendă 800 – 1.500 lei 

n) de a nu monta pe domeniul public: mobilier, chioşcuri, corturi, tonete pentru parcuri 

de distracţii, circuri sau alte manifestări fără autorizările legale,  ceea ce contravine 

și se sancționează conform prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executării 

construcțiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuințelor;  

- Sancționat de art. 8, alin.(3) – amendă 800 – 1.500 lei 

o) de a nu amplasa rulote de orice tip şi containere de construcţii pe domeniul public 

fără achitarea taxelor legale, ceea ce contravine și se sancționează conform 

prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuințelor.  

p) de a întreţine corespunzător a instalaţiile de orice tip, de a efctua lucrării de 

remediere a avariilor acestora - indiferent de forma lor de proprietate, implicit în 

cazul dezafectării lor, de a nu degrada amplasamentele aferente domeniului public 

şi/sau privat, cu redarea la starea iniţială imediat ce s-au terminat lucrările care au 

condus la această stare de fapt. Se vor înştiinţa serviciile de specialitate din cadrul 

Unității Administrativ Teritoriale despre orice tip de lucrări de unde rezultă pământ, 

moloz sau alte asemenea reziduuri, în vederea stabilirii traseelor pentru transport şi 

depozitarea acestora; 

q)  de a nu depozita materiale de construcţii sau de altă natură pe spaţiul verde, trotuare 

sau carosabil, de a nu folosi domeniului public, de a nu îngrădi sau folosi domeniul 

public şi de a nu ridica construcţii improvizate, fără avizul autorităţii administraţiei 

publice locale; de a utiliza plase pentru protecţia atmosferei de pulberi, resturi de 

materiale; 

r) de a respecta notificările cu privire la desfiinţarea în regim de urgenţă a 

construcţiilor aflate în stare avansată de degradare sau care prezintă pericol public; 

s) de a nu aduce şi depozita materiale sau utilaje folosite în construcţii sau amenajări, 

fără obţinerea unei autorizaţii temporare de închiriere a domeniului public, emise de 

Serviciile de specialitate din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei 

Magiresti; 

t) de a prezenta la solicitarea agenţilor constatatori şi/sau deţine de către prestatorul de 

lucrare la punctul de lucru a documentelor şi avizelor eliberate de către serviciile de 

specialitate ale aparatului de specialitate al primarului comunei Magiresti; 

u) de a efectua curăţenia şi întreţinerea spaţiilor verzi, şanţurilor, rigolelor, albiilor 

râurilor şi suprafeţelor aferente proprietăţii; de a desfiinţa împrejmuirile improvizate 

din jurul imobilelor de locuit; 

v) de a nu expune prin lipire afişele sau anunţurile publicitare în alte locuri decât 

panourile de afişaj, precum şi de a nu scrie pe clădiri sau monumente de cuvinte 

obscene, lozinci de orice fel sau de a nu desena însemne de orice natură. Persoana 

contavenientă va fi obligată la repararea integrală a prejudiciului cauzat; 

w) de a fixa la loc vizibil plăcuța cu numărul casei conform actelor de proprietate şi 

evidenței din compartimentul de specialitate din cadrul Unităţii Administrativ 

Teritoriale; 

x) de a lua măsuri de asigurare a șantierelor și organizărilor de șantier cu grupuri 

sanitare /WC-uri ecologice, de golire și dezinfectare a acestora, prin comandă către 

operatorul de specialitate. 



(2) -Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 600 –1 200 lei 

nerespectarea prevederilor art. 8, alin.(1),lit. a) -j).   

(3) - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 800 – 1 500 lei 

nerespectarea prevederilor art. 8, alin.(1), lit.k),l)-m)-n).  

         Art. 9. ACTIVITĂȚI COMERCIALE, COMERȚUL STRADAL ȘI MĂSURI 

IGIENICO-SANITARE 

  (1) – Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi comerciale pe 

raza comunei Magiresti, au următoarele obligaţii:  

a) de a nu comercializa produse și servicii de piață, altele decât cele înscrise în 

autorizația de funcționare;  

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

b) de a efectua acte sau fapte de comerţ cu respectarea condițiilor şi a locurilor stabilite 

de autorităţile administraţiei publice locale;  

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

c) de a deţine şi de a prezenta la control documentele prin care să justifice provenienţa, 

calitatea produselor comercializate, respectiv conformitatea acestora, în cazul produselor 

pentru care legea aplicabilă prevede acest lucru;  

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

d) de a afișa la loc vizibil din exterior elementele de identificare - denumirea agentului 

economic, numărul de înregistrare la registrul comerțului;   

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

e) de a nu expune mărfurile în afara locului de vânzare alocat;  

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

f) de a permite accesul mijloacelor de transport care efectuează aprovizionarea şi 

salubrizarea, intervenţiile în caz de urgenţă;   

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

g) de a da dovadă de comportament civilizat în relaţiile cu clienţii şi ceilalţi comercianţi 

precum şi faţă de reprezentanţii autorităţilor publice, să nu-i obstrucţioneze în luarea 

măsurilor privind aplicarea legislaţiei în vigoare;  

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

h)  de a păstra şi de a comercializa produsele în condiţii igienico-sanitare; 

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

i)  de a asigura condiţiile stabilite de producător pe timpul transportului, manipulării, 

depozitării şi desfacerii produselor; 

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

j)  de a respecta condiţiile prescrise sau declarate în legătură cu produsele 

comercializate ori servicii prestate; 

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

k) de a  informa în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale 

produselor şi serviciilor oferite de către comercianţi, astfel încât să aibă posibilitatea de a 

face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între produsele şi serviciile oferite 

şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate;   

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

l) de a deține documente care să însoțească produsele comercializate, documente care 

să conțină informaţii privind denumirea produsului, denumirea şi/sau marca producătorului, 

cantitatea şi, după caz, termenul de valabilitate/data de minimă durabilitate sau data-limită 

de consum/data durabilităţii minimale, principalele caracteristici calitative, compoziţia, 

modul de utilizare, manipulare, transport, depozitare, conservare sau păstrare. Toate 

informaţiile oferite trebuie să fie în limba română;  

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 



m)  de a-și desfășura activitatea de producţie, comercializare a produselor şi prestare a 

serviciilor  în locuri şi în spaţii autorizate, conform reglementărilor legale în vigoare; 

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

n)  de a folosi numai cântare omologate și verificate metrologice şi de a cântări corect 

produsele comercializate şi de a permite clienţilor să verifice dacă produsele au fost cântărite 

exact, iar în cazul produselor vândute în vrac, informaţiile furnizate de aparatele de măsură 

utilizate pentru determinarea cantităţii, să fie clare şi vizibile pentru consumator;   

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

o) de a achita taxele stabilite de autorităţile administraţiei publice pentru produsele pe care le 

comercializează, pentru spaţiul/tarabele închiriate; de a depozita mărfurile numai pe tarabele 

special destinate acestui scop, interzicîndu-se improvizaţiile de orice fel; de a păstra 

chitanţele până la plecarea din zonă comercială şi de a le prezenta la control;  

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

p) de a ridica marfa nevândută şi de a depozita ambalajele şi alte obiecte numai în locuri 

special amenajate;   

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

q) de a  afişa la loc vizibil preţurile practicate, iar acolo unde este cazul, a calității produselor 

și țara de proveniență a acestora și de a afișa tarifele pentru serviciile prestate;  

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

r) de a  nu efectua acte sau fapte de comerţ din mers, pe trotuare, alei sau în alte locuri 

decât cele special amenajate şi repartizate comercianţilor de către autorităţile administrației 

publice locale sau comercializarea de bunuri a căror provenienţa nu poate fi dovedită în 

condiţiile legii;  

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

s) de a nu aşeza, chiar şi provizoriu, direct pe trotuar, în curţi sau pe pardoseala 

încăperilor, gheaţă artificială, precum şi navetele şi tăvile folosite la transportul produselor 

de panificaţie şi de cofetărie, a cărnii, preparatelor din carne şi semipreparatelor culinare;  

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

t)        de a afişa la loc vizibil din exterior și de a respecta programul de funcţionare, iar în 

cazul în care comerciantul își desfășoară activitatea în cadrul târgurilor, de a respecta 

programul de funcționare stabilit de organizatorul târgului; 

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

u) de a respecta programul de acces pentru aprovizionare al autovehiculelor şi de 

staţionare a acestora pe o perioadă de maximum 30 minute - timpul legal de încărcare şi 

descărcare a mărfurilor;  

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

v)  de a menține  permanent curățenia la locul de vânzare și în jurul acestuia și de a 

transporta deșeurile generate la locurile special amenajate;  

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

w) de a nu ocupa carosabilul sau trotuarele, aleile și alte spații aparţinând domeniului 

public cu mărfuri, ambalaje, moloz, gunoi și deșeuri de orice fel ce dăunează esteticii, 

curățeniei și îngreunează desfășurarea normală a circulației;  

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

x)  de a nu distruge, degrada sau modifica amplasamentul pentru mijloacele fixe sau 

obiectele de inventar ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Magiresti; 

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

y)       de a respecta normelor de comercializare a produselor în pieţe, târguri, oboare de 

către agenţii economici sau producători, obligativitatea de a păstra şi lăsa curăţenie pe 

locurile închiriate; 

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 



z) să deţină coşuri pentru ambalaje şi ţigări la punctele de lucru sau sediul unde îşi 

desfăşoară activitatea agenţii economici. 

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

a1) de a depune autorizația de funcționare și profil de activitate, în original, în termen de 30 

de zile de la data încetării activității, însoțită de adresa de înștiițare completată conform 

prevederilor legale;  

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

a2) de a depune în termen de 10 zile de la primirea Notificării, a declarației privind profilul 

de activitate și numărul de salariați, cu extras din REGES, în vederea stabilirii taxei speciale 

de salubritate instituită prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Magiresti. 

- Sancționat de art. 9, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

(2) - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 400 - 800 lei 

nerespectarea prevederilor art.9, alin. (1), lit. a)- a1). 

(3) -  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 400 - 800 lei 

nerespectarea prevederilor art.9, alin. (1), lit. a2) și ca măsură complementară, Unitatea 

Administrativ Teritorială, comuna Magiresti va suspenda Autorizația de Funcționare și 

Profil de Activitate a agentului economic, pâna la data îndeplinirii obligațiilor legale 

prevazute la lit. a2). 

         Art. 10. PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PREVENIREA POLUĂRII 

(1) – Persoanelor fizice și persoanelor juridice, în scopul conservării și protecției mediului, 

prevenirii poluării, curățeniei și salubrizării digurilor și malurilor, le revin următoarele 

obligaţii: 

a)  de a nu polua cu sau fără ştiinţă prin evacuarea în apă, în atmosferă sau pe sol şi subsol, 

a unor deşeuri şi/sau substanţe periculoase; de a anunţa imediat apariţia unor avarii, 

incidente, accidente ce constituie poluări pe raza administrativ teritorială a comunei 

Magiresti;  

- Sancționat de art. 10, alin.(3) – Amendă 800 – 1.500 lei 

 b) de a nu aplica tratamente cu pesticide fără autorizaţie şi de a nu efectua lucrări de 

reparaţii la autovehicule, care au ca urmare  deteriorarea/ infectarea terenurilor de orice 

natură, inclusiv ca urmare a exploatării acestora;  

- Sancționat de art. 10, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 
c) de a preselecta pe categorii deșeurile reciclabile, depunerea selectivă a acestora în 

containerele speciale asigurate de operatorul serviciului de salubrizare; de a nu arunca 

gunoiul menajer lângă containere/pubele, de a nu căuta în recipientele pentru gunoi, de a nu 

le răsturna și împrăștia gunoiul/deșeurile, în scopul recuperării unor resturi alimentare sau 

de orice natură;  

- Sancționat de art. 10, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

d) de a nu depozita pe domeniul public, lângă platforma publică a  deşeurilor menajere sau 

reciclabile, a resturilor vegetale rezultate din curăţarea grădinilor şi curţilor;  pentru 

colectarea deşeurilor de altă natură: deșeuri spitalicești și asimilabile, construcții și 

demolări, resturi vegetale, echipamente de deșeuri electronice, deșeuri voluminoase, textile; 

se va încheia contract separat cu operatorul economic autorizat să desfășoare astfel de 

activități;  

- Sancționat de art. 10, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 
e)  de a respecta restricţiile şi interdicţiile cu privire la protecţia apelor, solului,  subsolului  

şi a atmosferei şi de a nu deversa materialul vidanjat în rețeaua de canalizare în afara 

locurilor stabilite de către operatorul licențiat;  

  - Sancționat de art. 10, alin.(4) – Amendă 1.000 – 2.500 lei 



f) de a nu folosi, transporta, mânui şi depozita reziduri sau substanţe chimice, fără 

asigurarea condiţiilor de evitare a poluării, directă sau indirectă, a apelor de suprafaţă sau 

subterane;  

- Sancționat de art. 10, alin.(3) – Amendă 800 – 1.500 lei 

g) de a nu depozita sau arunca în alibiile cursurilor de apă, în bălți, în ochiuri de apă, în 

iazuri sau pe malurile acestora, cât şi ale canalelor, digurilor sau în zonele de protecţie 

aparţinătoare, deşeuri de orice fel, transportate cu autovehicule sau vehicule cu tracţiunea 

animală de către persone fizice şi juridice; 

  - Sancționat de art. 10, alin.(4) – Amendă 1.000 – 2.500 lei 
h) de a nu contamina, polua cu deşeuri de orice natură, de a curăţa periodic suprafața apei 

de  resturi vegetale, reziduuri şi alte impurităţi de către proprietarii iazurilor, bălților şi de a 

nu evacua ape reziduale în albiile apelor şi pe domeniul public/ privat al  comunei Magiresti;  

- Sancționat de art. 10, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

i) de a nu evacua apele acumulate în subsolul clădirilor ai căror utilizatori sunt; de a 

desfunda sistemele de canalizare din incinta imobilelor ai căror utilizatori sunt; 

- Sancționat de art. 10, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 
j) de a permite accesul personalului tehnic autorizat la aparatele de măsură şi control în 

scopul citirii, înregistrării sau efectuării controlului de calitate ale apei; de a manevra 

autorizat vanele şi robinetele din căminele de manevră precum şi de a folosi hidranţii publici 

prin personal neautorizat;  

- Sancționat de art. 10, alin.(3) – Amendă 800 – 1.500 lei 

k) de a nu colecta în cisterne particulare apă potabilă de la sursele publice şi de a nu spăla 

animalele domestice, obiectele de uz casnic, de a nu folosi substanțe toxice în cursurile de 

apă şi pe malurile acestora; 

- Sancționat de art. 10, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 
l) de a permite  afişarea la loc vizibil a măsurilor de prevenire a populaţiei şi comunicatelor 

referitoare la problematica privind situaţii de urgenţă şi protecţia mediului;  

- Sancționat de art. 10, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 
m) de a  depozita orice tip de deşeuri în locurile special amenajate de autorităţile 

administraţiei publice locale; de a încheia un contract cu operatorul de salubritate/ 

administraţia publică locală; de a nu deteriora, căuta şi însuşi deşeurile de orice fel din 

pubelele destinate colectării deşeurilor menajere şi reciclabile; agenţii economici se vor 

autodota cu europubele în vederea colectării selective a ambalajelor şi deşeurilor de orice 

tip; 

- Sancționat de art. 10, alin.(3) – Amendă 800 – 1.500 lei 

n) de a asigura curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe 

celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces; asigurarea igienii în imobilele 

şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare; de a 

nu masca prin asfaltare, betonare şi/sau de a nu acoperi şanţuri, rigole sau tuburi de beton 

cu diferite materiale sau deşeuri;  

- Sancționat de art. 10, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

o) de a nu depozita în spaţii subterane deşeuri şi/sau alte substanţe periculoase;  

- Sancționat de art. 10, alin.(3) – Amendă 800 – 1.500 lei 

p) de a nu proceda la ardea miriştilor, tufărişurilor, vegetaţiei ierboase, de a nu utiliza focul 

deschis pe domeniul public, privat sau pe proprietăţi particulare, fără acceptul autorităţii 

competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciului public 

voluntar pentru situaţii de urgenţă;  

- Sancționat de art. 10, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 
r) de a întreţine coşurile de evacuare a fumului de la sobe şi centrale termice ori de câte ori 

este nevoie, de a nu instala defectuos coşurile de fum aferente locuinţelor, de a nu depozita în 



poduri, spaţii de folosinţă comună a bloclui de locuinţe şi a proprietăţilor individuale: 

poduri, casa scărilor, subsoluri, magazii, etc, materiale combustibile; 

- Sancționat de art. 10, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 
s) de a nu distruge sau tăia copacii, florile, ori alte ornamente  de pe domeniul public al 

comunei;  

- Sancționat de art. 10, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 
t) de a depune declaraţia pe proprie răspundere cu numărul de persoane din gospodărie, de a 

achita suma aferentă, reprezentând contravaloarea serviciilor de salubritate şi să prezinte 

autorităţilor de control  dovada achitării acestora;  

- Sancționat de art. 10, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 
u) de a se racorda la rețeau publică de apă – canal, iar acolo unde nu se poate efectua 

racordarea imobilelor la rețeau de apă- canal proprietarii au obligaţia de a avea fosă septică 

betonată şi acoperită etanş; de a deţine contract de vidanjare a fosei septice şi a dovedi 

efectuarea acestei operaţiuni;  

- Sancționat de art. 10, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

v) de a curăţa mijloacele de transport la intrarea acestora pe drumurile publice,  de a nu 

spăla  autoturismele şi autovehiculele în zona garajelor, în albiile râurilor, la  cişmele, 

fântâni  şi/sau  alte surse de apă; de a nu executa reparaţii auto, mecanice şi de tinichigerie 

pe domeniul public: carosabilul străzilor, parcări, trotuare, zone verzi, precum şi pătarea 

acestora cu combustibili, lubrifianţi, vopsele;  

- Sancționat de art. 10, alin.(3) – Amendă 800 – 1.500 lei 
w) de a curăța și întreține șanțurile, rigolele și podețele aferente proprietății; de a efectua 

curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul 

gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc, de a nu depana/repara şi spăla 

autovehicule în aceste locuri; 

- Sancționat de art. 10, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

x) de a păstra curăţenia, de a nu arunca hârtiile, recipientele de unică folosinţă, resturile 

alimentare sau nealimentare, mucurile de ţigări, de a nu comercializa şi nu consuma seminţe 

pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii şi 

în alte locuri publice;  

- Sancționat de art. 10, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

y) de a nu arunca şi depozita reziduri şi gunoi menajer pe maluri, de a efectua în caz de 

inundaţii sau alte calamitaţi lucrări de degajare a albiilor apelor, străzilor, curţilor, 

terenurilor, şanţurilor de scurgere, rigolelor aferente proprietăţii şi a lucrărilor dispuse de 

persoanele împuternicite de primar pentru a preîntâmpina inundaţiile şi de a proteja mediul 

înconjurător;  

- Sancționat de art. 10, alin.(3) – Amendă 800 – 1.500 lei 

z) sa asigure şi să menţină curăţenia pe trotuare, pe zonele verzi 

- Sancționat de art. 10, alin.(2) – Amendă 400 – 800 lei 

(2) - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:  400-800 

lei nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 10, alin. (1), lit. b),c), d), h), i), 

k),l), n), p), q), r), s), t), u), w), x), z).  

(3) - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 

        800-1500 lei nerespectarea prevederilor art. 10, alin. (1), lit. a), f), j), m), o), v), y). 

(4) - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:  1000-2500 

lei nerespectarea prevederilor art. 10, alin. (1), lit. e), g).  

(5) - Constituie contravenție și se sanctionează cu amenda cuprinsă între 1500 –3000 

lei depozitarea în mod necontrolat a oricaror tipuri de deșeuri ce depășesc un 

volum mai mare de 2 metricubi. Contravenientul este obligat la achitarea 

contravalorii cheltuielilor de ridicare /transport/depozitare a acestor deșeuri la 



tarifele lunii respective practicate de SC Compania Romprest Service S.A. 

Bacău.  

   

            Art. 11. OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE INSTITUȚIILOR PUBLICE, ALE 

AGENȚILOR ECONOMICI, ȘI ALE ALTOR PERSOANE JURIDICE 

(1) - Instituțiilor publice, agenților economici și altor persoane juridice, le revin următoarele 

obligaţii:    

a) de a repara și întreține în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii: instalaţii de 

alimentare cu apă, de canalizare, instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice, 

instalaţii de antenă colectivă -cablu TV, de telefonie fixe şi mobile;  

- Sancționat de art. 11, alin.(2) – Amendă 800 – 1.500 lei 

b) de a asigura condiţiile de igienă prin operaţii de curăţenie, dezinsecţie şi deratizare în 

spațiile în care îşi desfăşoară activitatea și în jurul acestora;  

- Sancționat de art. 11, alin.(2) – Amendă 800 – 1.500 lei 

c) de a împrejmui şi salubriza terenurile deţinute cu orice titlu;  

- Sancționat de art. 11, alin.(2) – Amendă 800 – 1.500 lei 

d) de a afişa la loc vizibil  numărul  imobilului,  afișarea făcîndu-se de către proprietar  

Sancționat de art. 11, alin.(2) – Amendă 800 – 1.500 lei 

e) de a nu desfiinţa sau muta abuziv platformele de gunoi care deservesc  proprietarii;   

- Sancționat de art. 11, alin.(2) – Amendă 800 – 1.500 lei 

f) de a nu rezerva suprafeţe aparţinând domeniului public fără autorizare legală;   

- Sancționat de art. 11, alin.(2) – Amendă 800 – 1.500 lei 

g) de a îndepărta imediat după oprirea intemperiilor, zăpada şi gheața de pe trotuare, de 

pe acoperiş, din faţa imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea; zăpada sau gheaţa se 

depune pe carosabil lângă bordură, fără să împiedice circulaţia şi scurgerea apei în 

sistemul de canalizare; 

- Sancționat de art. 11, alin.(2) – Amendă 800 – 1.500 lei 

h) de a înlătura pericolul iminent de cădere a zăpezii sau gheții/țurțurilor, de pe 

acoperișuri sau terase de către deținătorii de imobile;  

- Sancționat de art. 11, alin.(2) – Amendă 800 – 1.500 lei 

i) de a nu degrada acoperișurile comune sau terasele prin montarea de antene de orice 

fel;    

- Sancționat de art. 11, alin.(2) – Amendă 800 – 1.500 lei 

j) de a asigura curăţenia trotuarului şi de a întreţine spaţiului verde din jurul imobilelor în 

care îşi desfăşoară activitatea; 

- Sancționat de art. 11, alin.(2) – Amendă 800 – 1.500 lei 

k) de a aduce la starea iniţială  zonele verzi afectate de lucrări edilitar gospodăreşti:  

gazonare, plantare de flori sau gard viu;  

- Sancționat de art. 11, alin.(2) – Amendă 800 – 1.500 lei 

l) de a nu abandona pe domeniul public aparate de orice fel, autoturisme și utilaje 

defecte;  

- Sancționat de art. 11, alin.(2) – Amendă 800 – 1.500 lei 

m) de a nu expune pe domeniul public, în scopul comercializării vehiculelor, în alte locuri 

decât cele amenajate sau destinate acestui scop;  

- Sancționat de art. 11, alin.(2) – Amendă 800 – 1.500 lei 

n) de a nu modifica iluminatul public cu ocazia diferitelor manifestări fără autorizările 

legale; 

- Sancționat de art. 11, alin.(2) – Amendă 800 – 1.500 lei 



o) de a nu înlocui şi monta alte lămpi de iluminat public decât cele autorizate legal; 

- Sancționat de art. 11, alin.(2) – Amendă 800 – 1.500 lei 

p) de a salubriza domeniul public la terminarea activităţilor autorizate în condiţiile legii;  

- Sancționat de art. 11, alin.(2) – Amendă 800 – 1.500 lei 

q) de a nu spăla autovehiculele pe domeniul public;  

   - Sancționat de art. 11, alin.(2) – Amendă 800 – 1.500 lei 

r) nerespectarea clauzelor și prevederilor din Contractul de concesionare pentru 

delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri și de către alți agenți 

economici care prestează servicii în favoarea comunei Magiresti, în baza unor contracte 

încheiate în acest sens; 

s) necolectarea sau neridicarea selectivă a deșeurilor reciclabile de la cetățeni și de la 

punctele de colectare special amenajate pe raza comunei Magiresti. 

(2) - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:  800 – 

1500 lei nerespectarea prevederilor art. 11, alin. (1).  

(3) - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între: 2500 -

5000 lei nerespectarea prevederilor art. 11, alin (1), litera s). 

  

    Art.12.- DISPOZIŢII FINALE 

 

(1)     Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se 

va face de către personalul de din cadrul compartimentului urbanism si amenajare a 

teritoriului precum şi altor persoane împuternicite de Primarul .  

(3) Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul local. 

(4) Refuzul de a se prezenta la sediul instituţiei la data şi ora indicată în invitația scrisă, 

cât şi împiedicarea şi obstrucţionarea sub orice formă, de către persoane fizice sau juridice a 

organelor de control menţionate la aliniatul (1), în exercitarea atribuţiunilor ce rezultă din 

prevederile prezentei hotărâri, constituie contravenție și se sancționează conform Legii 

61/1991, privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a 

ordinii și liniștii publice, republicată. 

 

Art. 13. – (1) Prin grija Primarului se vor lua măsuri pentru organizarea unor acţiuni de 

popularizare a prezenţei hotărâri prin afişare în locuri publice, prelucrare în adunări 

cetăţeneşti şi prin orice alte mijloace; 

(2) Cu sprijinul conducerilor unităţilor de învăţământ se vor face cunoscute în 

colectivităţile şcolare prevederile prezentei hotărâri, insistându-se pe factori educativi- 

preventivi în scopul formării şi dezvoltării conştiinţei civice a elevilor. 

Art.14. – (1) Prezenta hotărâre, cu caracter normativ, devine obligatorie şi produce efecte 

de la data aducerii la cunoştinţa publică şi prevederile sale se completează şi se aplică 

conform Prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001  cu modificările şi 

completările ulterioare, privind regimul juridic al contravenţiilor şi cele ale Legii nr. 

180/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001, cu modificările 

şi completările ulterioare  

(2) În cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre contravenientul 

poate achita, în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal, 

jumătate din minimul amenzii prevăzute de  Legea 203/20.07.2018, privind măsuri de 

eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale. 

Art. 15. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 

Consiliului Local Magiresti nr. 57/2010 privind aprobarea obligaţiilor şi 



responsabilităţilor care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, cetăţenilor, pentru 

buna gospodărire a comunei Magiresti. 

Art. 16. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează 

compartimentul urbanism si amenajare a teritoriului din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Magiresti. 

Art. 17. – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, 

Primarului comunei Magiresti şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii. 
 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                        

          consilier                                                                                  contrasemnează 

Craciun Marian                                                                secretar general comuna Magiresti 

                                                                                                 Bucurel Iulia Mihaela 

 

 

  Hotărârea  a  fost  adoptată cu   13  voturi  pentru, 0 voturi  împotrivă, 0 abţineri  de  cei 13 consilieri 

locali prezenţi  

 




