
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC          
A/4                             
      
 

HOTĂRÂREA  Nr. 175 
Din  16.11.2004 

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

 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
16.11.2004 

 Având în vedere: 
- Referatul consilierului local  din partea Partidului Social Democrat, d-l Kovacs 

Ştefan Andrei nr. 7630/2004 
- Referatul secretarului oraşului Nădlac nr. 8255/2004 
- Referatul Corpului Gardienilor Publici nr. 8968/2004 
- Anunţul în baza Legii nr. 52/2003 
- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor 

urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor; 
- Prevederile Legii nr. 137/1995 privind protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Prevederile art. 38 (2), lit. l, lit. r şi alin (3) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001; 
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2002 privind noul Cod rutier 
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică 
- Prevederile Hotărârii Consiliului local nr. 28/2002 
- Hotărârea Consiliului local nr. 147/30.09.2004 privind emiterea, în vederea 

iniţierii procedurii prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, a acordului de principiu asupra proiectului 
de hotărâre privind obligaţiile şi răspunderile care revin instituţiilor publice, 
agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii 

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 
mediu şi turism, administraţie publică locală 

- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
juridică şi de disciplină 

- Votul a 14 consilieri din totalul de 15 aflaţi în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 
Consiliului local un număr de 14 consilieri. 

În temeiul art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art. 1. Prezenta hotărâre stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin instituţiilor 
publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul 
oraşului Nădlac, buna gospodărire şi respectarea normelor de igienă. 
 Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul oraşului, buna gospodărire a 
acestora şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a instituţiilor 
publice, agenţilor economici cu sau fără personalitate juridică şi a altor persoane juridice, 
precum şi a cetăţenilor. 

Art. 2. Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le revin 
următoarele obligaţii: 

a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, 
prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice; 

b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, 
întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, 
inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora; 
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c) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi 
pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces; 

d) să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi 
de curăţare, dezinsecţie şi deratizare; 

e) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi 
materialele refolosibile;  

f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a 
drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi 
gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară 
activitatea; 

g) să amplaseze la intrarea în instituţii, sedii ale agenţilor economici şi altor 
persoane juridice precum şi la intrarea în spaţii comerciale coşuri pentru hârtii, 
ambalaje şi resturi de ţigări; 

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

i) să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în 
condiţiile şi în termenele stabilite de acestea. 

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

a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a 
anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora; 

b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, 
tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora; 

c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în 
condiţiile şi în termenele stabilite de acestea; 

d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor; 
e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, 

pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; 
f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care 

locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri; 
g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice 
h) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special 

amenajate de autorităţile administraţiei publice locale; 
i) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice. 
j) curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aferente proprietăţii 
Art. 4. Nerespectarea sau neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor stabilite 

prin prezenta hotărâre atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, 
după caz, a persoanelor vinovate şi se sancţionează potrivit legii. 

Art. 5. Constituie contravenţie următoarele fapte: 
a) neîntreţinerea în stare corespunzătoare a imobilelor pe care le deţin în proprietate 

sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora, prin 
efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice; 

a2)neîntreţinerea spaţiilor verzi din faţa locuinţelor- imobilelor pe care le deţin în 
proprietate sau cu chirie ( ex. cositul ierbii şi buruienilor, fasonatul pomilor în 
intravilanul oraşului)  
b) neasigurarea reparării, spălării geamurilor şi a vitrinelor, neînlocuirea celor 

sparte, neîntreţinerea firmelor şi a faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii 
amplasate la frontul străzii; 

c) neasigurarea curăţeniei la locurile de depozitare a materialelor în curţile 
interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces; 

d) neasigurarea igienei în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin 
activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare; 

e) nefinalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în 
condiţiile şi în termenele stabilite de acestea; 

f) nerepararea şi neîntreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor; 
g) lăsarea liberă în stradă a animalelor şi păsărilor de orice fel; 
h) hrănirea animalelor în faţa locurilor amenajate pentru staţionarea acestora şi 

neridicarea murdăriei rămase după staţionare 
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i) ruperea sau tăierea florilor şi arbuştilor, plantaţiilor şi împrejmuirilor de orice fel 
de pe domeniul public sau privat a localităţii, precum şi trecerea peste rondouri 
de flori şi spaţii verzi; 

j) aruncarea deşeurilor de orice fel ca hârtii, ambalaje precum şi a resturilor de 
ţigări, coji de seminţe, sticle, cutii în săli de spectacole, parcuri şi alte spaţii care 
fac parte din domeniul public; 

k) dormitul pe bănci şi pe zonele verzi din parcuri; 
k2) neexecutarea lucrărilor de săpare  a şanţurilor pentru scurgerea apelor pluviale, 
după măsurătorile efectuate de specialiştii primăriei, nedesfundarea podeţelor, 
şanţurilor şi rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale 
l) neefectuarea şi nemenţinerea curăţeniei trotuarelor, a părţii carosabile a străzii 

sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi neîndepărtarea 
zăpezii şi gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care 
locuiesc, îşi desfăşoară activitatea sau pe care le folosesc în alte scopuri; 

m) (1) depozitarea pe stradă şi locuri publice a materialelor de construcţii (ex. balast, 
nisip, cărămidă, etc.) cu excepţia celor care posedă autorizaţie de construcţii; 
(2) depozitarea pe stradă şi locuri publice a utilajelor agricole, produselor agricole, 
resturilor vegetale şi a altor materiale; 

n) necurăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe 
drumurile publice; 

o) lipirea anunţurilor şi afişelor de orice fel în alte locuri decât cele stabilite pentru 
afişaj; 

p) construirea de garduri neautorizate pentru împrejmuirea unor suprafeţe de teren 
din faţa imobilelor; 

q) cultivarea zarzavaturilor şi plantelor furajere pe locurile publice; 
r) depozitarea oricăror bunuri sau materiale pe scări, culoarelor sau holurilor 

folosite în comun; 
r2) circulaţia, staţionarea şi parcarea autovehiculelor de orice fel în piaţa 
agroalimentară în afara orarului zilelor de piaţă 
s) circulaţia cu ciclomotoare, motopede, motorete, pe trotuarele din intravilanul 

localităţii de pe toate străzile oraşului Nădlac, excepţie făcând pista specială de pe 
strada N. Bălcescu 

t) circulaţia în parcul central al oraşului a bicicletelor, motoretelor, ciclomotoarelor 
şi motopedelor 

u) circulaţia, parcarea şi staţionarea autovehiculelor de orice fel pe trotuare, alei 
pietonale şi spaţii verzi; 

v) deteriorarea sau mutarea băncilor, indicatoarelor rutiere şi altor bunuri de 
folosinţă publică; 

w) deteriorarea şi murdărirea clădirilor, spaţiilor verzi, căminelor de vizitare a 
reţelelor subterane, a coşurilor de hârtii şi altor asemănătoare; 

x) păşunatul animalelor în parcuri sau alte locuri publice; 
y) practicarea jocurilor sportive în parcuri şi zone verzi, în afara locurilor amenajate 

pentru acest scop; 
z) deversarea apelor uzate menajere în şanţuri din fosele septice şi grupuri sanitare; 
aa) tulburarea liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau 

obiect, ori prin strigăte sau larmă între orele 22 00 – 6 00; 
bb) depozitarea reziduurilor menajere, industriale, agricole, gunoaie, precum şi a 

materialelor refolosibile în alte locuri decât cele special amenajate; 
cc) intervenţii şi modificări asupra infrastructurii aparţinând domeniului public fără 

aprobarea Primăriei. 
Art. 6. Contravenţiile prevăzute la art. 5 se sancţionează după cum urmează: 
1. cele de la lit. a), a2), b), c), d), e), f) cu amendă de la 1.000.000 – 3.000.000 lei 

pentru persoane juridice şi de la 500.000 – 1.500.000 lei pentru persoane fizice; 
2. cele de la lit. g), i), j), k), k2) cu amendă de la 500.000 – 2.500.000 lei; 
3. cele de la lit.h) cu amendă de la 200.000 lei la 500.000 lei 
4. cele de la lit. l), m) cu amendă de la 2.000.000 – 5.000.000 lei pentru persoane 

juridice şi de la 1.000.000 – 2.500.000 lei pentru persoane fizice; 
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5. cele de la lit. n), o), p), q), r), r2), z), aa), bb) cu amendă de la 5.000.000 – 
10.000.000 lei pentru persoane juridice şi de la 2.500.000 – 5.000.000 lei pentru 
persoane fizice; 

6. cele de la lit.s), t) cu amendă de la 600.000 la 800.000 lei 
7. cele de la lit. v), w), x), y), cc) cu amendă de la  2.500.000 – 5.000.000 lei; 
Art. 7.(1) În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei s-a cauzat o pagubă şi există 

tarife de evaluare a acesteia, persoana împuternicită să aplice sancţiunea stabileşte şi 
despăgubirea, cu acordul expres al persoanei vătămate, făcând menţiunea corespunzătoare 
în procesul verbal. 
     (2) Dacă nu există tarife de evaluare a pagubei persoana vătămată îşi va putea 
valorifica pretenţiile potrivit dreptului comun. 
 Art. 8. Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor din prezenta hotărâre, constatarea 
şi aplicarea sancţiunilor, contravenţiilor sunt împuterniciţi:  

- primarul oraşului şi împuterniciţii acestuia 
- Poliţia oraşului Nădlac 
- Grupa Gardienilor publici Nădlac 
- Corpul Jandarmilor Nădlac 

 Art. 9. Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile 
Ordonanţei nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Art. 10. 

(1) Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a 
sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau 
comunicării acestuia. 

(2) Plângerea însoţită de o copie a procesului verbal de constatare a contravenţiei se 
depune la registratura Primăriei oraşului Nădlac. 

(3) Plângerea împreună cu dosarul cauzei va fi înaintată de îndată instanţei de 
judecată competentă să o soluţioneze. 

Art. 11. 
(1) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la 

data încheierii procesului – verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în 
actul normativ, agentul constatator făcând menţiunea despre această posibilitate 
în procesul – verbal. 

(2) Plata amenzii se face la Serviciul impozite şi taxe a Primăriei, iar o copie de pe 
chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator. 

Art. 12. Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul local. 
Art. 13. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin 

afişare. 
 Art. 14. Prin prezenta hotărâre se abrogă Hotărârea Consiliului local al oraşului 
Nădlac nr. 28/30.04.2002 privind obligaţiile şi răspunderile care revin instituţiilor publice, 
agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii. 

Art. 15. Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului oraşului Nădlac 
- viceprimarului oraşului Nădlac 
- Poliţiei oraşului Nădlac 
- Grupei de gardieni publici 
- Corpului Jandarmi Nădlac 
- Serviciului Public Edilitar Gospodăresc  
- Serviciului Impozite şi taxe  
- cetăţenilor oraşului Nădlac, prin afişare; 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
                 ŞPROCH SORIN IVAN                                Secretar 
            ALEXANDRU GROS 
 
 
 
C.A./C.A. 
Ph. modif. HCL nr.28/2002 
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