
JUDEIUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOTAR/\REI\ NR. 73 

Privitoare la: "Aprobarea Normelor privind stabilirea si sanctionarea faptelor 
care constituie contraventii in domeniul edilitar-gospodaresc, ordinii, curateniei si 
igienei publice in orasul Brezoi" 

Consiliu l Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
26.09.201 9, la care pmticipa un nr. de 14 consilieri din totalul de 15 din cati este 
constituit, 

Vazand ca prin I-Iotarartea nr.48/27.06.2019 dl. consilier local Busu Adrian a 
fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare nr.5577/18.09.2019 prezentat de 
domnul Schell Robe1t-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare a l comisiilor de 
specialitate, precum si raportul de specialitate ne. 5578/18.09.2019 intocmit de 

...... Compllr.tim~ntulJ.~.rJ!tecţj~ __ M~gju!qj_M_şP-a.!ii Verzi, prin care .se. propune şţab.j.lin:.a.. __ ____ )_ 
unor norme privind stabilirea si sanctionarea faptelor care constituie contraventii in : 
domeniul edilitar-gospodaresc, ordinii, curateniei si igienei publice in orasul Brezoi, 

Vazand raportul de avizare al secretarului general, dat in considerarea situatiei 
de t'ilpt relevate prin raportul de specialitate mai sus mentionat, 

In conformitate cu um1atoarele acte normative: 
- O.G. nr. 2112002, privind gospodarirca·locali.tatilor urbane si mrale, cu 
modificm·ilc si completarile ulterioare; 
- O.U.G. nr. 195/2005, pr ivind protectia mediului, rnodificata si completata; 
- O.U.G. nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul 
protectiei mediului si padurilor, modificata si completata; 
- H.G. ne. 857/201 1 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din 
domeniul sanatatii publice, modificata si completata; 
- Legii nr. 101/2006, a servic iului de salubrizare a localitatilor, republicata, 
modificata si completata; 
- Legea nr. 211/2011, privind regimul deseurilor, republicata, modificata si 
completata; 
-Legii nr. 107/1 996 a apelor, modificata si completata; 
- f:I.G. nr. 188/2002, privind aprobarea unor no1me privind descarcm·ea in mediul 
acvatic al apelor uzate, modificata si completata; 



- O.U.G. nr. 55/2002, privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi, 
republicata; 
- H.G. 348/2004, privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in 
unele zone publice, modificata si completata; 
- Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor 
normative, republicata, modificata si completata; 
- 0.0. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, modificata si 
completata; 
- Legii nr. 61/1991, republicata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor 
norme de convietuire sociala a ordinii si linistii publice, republicata; 
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative; 

In temeiul disp. Art.l29, alin.(14) din OUG nr.57/2019, privind Codul 
administrative, cu un numar de 14 voturi pentru, 

Adopta urmatoarea 
HOTARARE: 

Art.l: Se aproba Normele privind stabilirea si sanctionarea faptelor care 
constituie contraventii in domeniul edilitar-gospodaresc, ordinii, curateniei si igienei 
publice in orasul Brezoi, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga H.C.L. 
nr.24/26.02.2015, completata prin H.C.L. nr.?0/20.08.2015. 

Art.3: Primarul orasului Brezoi si Compartimentul Protectia Mediului si 
Spatii Verzi din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului vor urmari ducerea la 
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

Art. 4: Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 15 de zile de la data 
aprobarii si se va afisa la sediui Primariei orasului Brezoi si pe pagina web 
primariabrezoi.ro. 

Art. 5: Prezenta hotare se va comunica astfel : 
- Institutiei Prefectului ; 
- Primarului orasului Brezoi ; 
-Compartimentului Protectia Mediului si Spatii Verzi; 
- Biroul de politie al orasului Brezoi; 
- Inspectoratul de Jandarmi Judetean «General de brigada STEFAN 

BUTEREZ» Valcea ; 
-Plutonul de Jandarmi Brezoi-Calimanesti ; 
- Compartimentului Relatii publice, in vederea aducerii la cunostinta 

publica prin afisare. 

an 

Brezoi, la 26.09.2019 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar general 

Sandu Nicolae 

( ,{), 



Anexa la H.C.L. nr. 73/26.09.2019 

Norme privind stabilirea si sanctionarea faptelor care constituie contraventii in 
domeniul edilitar-gospodaresc, ordinii, curateniei si igienei publice in orasul 

Brezoi 

Art. 1 Prezenta hotarare stabileste obligatiile in domeniul edilitar-gospodaresc, al 
ordinii, curateniei si igienei publice in orasul Brezoi pentru agentii economici, 
institutiile publice, alte persoane juridice, precum si pentru cetateni, persoane fizice. 

Art. 2 Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda faptele savarsite de 
agentii economici, institutiile publice, alte personae juridice, precum si de catre 
cetateni, persoane fizice, dupa cum urmeaza: 

Capitolul I 
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC, 
INTRETINEREA TERENURILOR SI A SPATIILOR PUBLICE SI 
ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV 

Terenurile apartinand domeniului public al orasului Brezoi sunt compuse din: 
- strazi (asfaltate, pietruite si de pamant); 
- trotuare, alei, platforme, parcari; 
- spatii verzi (parcuri, scuaruri, aliniamente plantate ); 
· = terenuri de·j·oaccrsi ·· platforine··gospodaresti···ca:re····inconjoara~perimetrurcladirilor-~ae··~ 
locuit pana la limita carosabilului, respectiv a altei proprietati sau zone perimetrale. 

Art. 3 (a) Neintretinerea in stare corespunzatoare a curateniei si igienei in cladiri, 
locuinte, anexe gospodaresti, curti, gradini, precum si imprejmuirile acestora, a 
spatiilor publice din jurul blocurilor si locuintelor aflate in intretinerea proprietarilor 
sau locatarilor, persoane fizice sau juridice, dupa cum si ocuparea abuziva a 
terenurilor publice ori schimbarea destinatiei initiale a acestora se sanctioneaza cu 
amenda de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice si de la 1000 la 2000 lei pentru 
persoanele juridice." 

(b) Nerefacerea in termenul stabilit a distrugerilor de orice fel, inclusiv in urma unor 
accidente de circulatie, a tuturor amenajarilor de pe domeniul public, de genul: 
plantatii, stalpi de orice fel, mobilier urban, bordure, impejmuiri, etc. se sanctioneaza 
cu amenda de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice si de la 1000 la 2500 lei 
pentru persoanele juridice. 

( c) In afara amenzii contraventionale faptuitorii vor fi obligati sa plateasca si 
despagubiri pentru pagube le cauzate prin incalcarea acest9r, ,norm.t(, dupa caz, care 
sunt egale cu valoarea de refacere a bunului distrus sau degr~~<ţt;. · .. ~' 



Art. 4 Neintretinerea in stare corespunzatoare a imobilelor pe care le detin cu orice 
titlu si neefectuarea de lucrari de reparatii si zugravire a partilor exterioare ale 
cladirilor, ne inlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, tiglelor si a geamurilor sparte 
si a panourilor publicitare uzate se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei 
pentru persoanele fizice si de la 1000 la 2000 lei pentru persoanele juridice. 

Art. 5 Neluarea de catre proprietari a masurilor necesare pentru repararea si 
fuctionarea in stare de siguranta in exploatare a cladirilor si a instalatiilor cladirii: 
instalatii de alimentare cu apa potabila, de canalizare, de alimentare cu energie 
electrica, antena colectiva, telefonie si alte asemenea se sanctioneaza cu amenda de 
la 500 la 1 000 lei. 

Art. 6 Neexecutarea de catre proprietar a lucrarilor de intretinere, reparatii sau 
inlocuire a elementelor de constructii si instalatii aflate in folosinta exclusiva a 
acestuia, daca acesta este de natura sa aduca prejudicii celorlalti proprietari se 
sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei. 

Art. 7 Ocuparea abuziva si realizarea unor improvizatii de orice fel in casa scarilor 
sau in alte spatii commune ale imobilelor, fara acordul scris al majoritatii locatarilor 
se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice si de la 
1000 la 2000 lei pentru persoanele juridice. 

Art. 8 Neafisarea numarului de imobil de catre proprietar se sanctioneaza cu amenda 
de la 500 la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1000 la 1500 lei pentru persoane 
juridice. 

Art. 9 Deteriorarea sau murdarirea in orice fel a cladirilor publice, a statuilor sau a 
monumentelor amplasate in locuri publice se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 
1000 lei. 

Art. 1 O Ocuparea domeniului public cu orice constructii provizorii sau materiale, 
montarea schelelor sau macaralelor de constructii, containerelor de constructii, 
montarea de mobilier, chioscuri, corturi sau tonete pentru desfasurarea unor activitati 
comerciale, parcuri de distractii sau alte manifestari, fara aprobarea Primariei si fara 
achitarea taxelor legale se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei pentru 
persoanele fizice si de la 1000 la 2000 lei pentru persoanele juridice. 

Art. 11 Depozitarea lemnelor, in vederea asigurarii incalzirii pentru iarna si a 
materialelor de constructii pe domeniul public, se poate face pentru cel mult 48 ore, 
dupa care se vor lua masuri pentru curatarea zonei respective. Incalcarea 
prevederilor prezentului articol se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei, 
pentru persoanele fizice si de la 1000 la 2000 lei, pentru persoanele juridice." 

Art.12. Abandonarea pe domeniul public a aparatelor de orice fel, a utilajelor 
defecte, tonetelor sau chioscurilor, constructiilor metalice precum si depozitarea 



autovehiculelor in stare de degradare sau in curs de dezmembrare pe domeniul 
public (parcari, alei, platforme, platforme gospodaresti, zone verzi, carosabil) se 
sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice si de la 1000 
la 2000 lei pentru persoanele juridice. 

Art. 13 Ocuparea, ingradirea, plantarea zonelor verzi apartinand domeniului public, 
pentru gradini private se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei pentru 
persoane fizice si de la 1000 la 2000 lei pentru persoane juridice. 

Art. 14 Distrugerea mobilierului urban (banci, cosuri, jardiniere, vaze, stalpi), a 
cabinelor telefonice, a automatelor pentru vanzarea de tichete sau bilete, a spatiilor 
de joaca pentru copii, a dotarilor din bazele sportive sau zonele de agrement, a 
imprejmuirilor destinate protejarii spatiilor verzi, a containerelor sau cosurilor 
pentru deseurile stradale, a panourilor cu reclame, a statiilor de autobus, a 
chioscurilor sau a altor dotari aflate pe domeniul public prin rupere, taiere, lovire, 
calcare, aprindere, etc., sau prin inscrierea oricaror semne pe obiectele enumerate se 
sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei. 

Art. 15 (1) Distrugerea precum si modificarea pozitiei initiale a indicatoare lor de 
semnalizare rutiera se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei. 

(2) Montarea de indicatoare rutiere (sau de orice fel) de catre persoane 
neautorizate si fara acordul Primariei se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 
lei pentru persoane fizice si de la 1000 la 2500 lei pentru persoane juridice. 

Art. 16 Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau pe domeniul public fara 
aprobarea Primariei, precum si semnalizarea acestora cu insemne, marcaje sau 
dispozitive se sanctioneaza cu amenda de la500 la 1000 lei pentru persoanele fizice 
si de la 1000 la 2000 lei pentru persoanele juridice. 

Art. 17 Dezafectarea, dezmembrarea sau modificarea instalatiilor edilitar
gospodaresti (receptori pentru ape pluviale, camine de scurgere si racorduri, 
hidranti), precum si mascarea sau acoperirea acestora prin asfaltare, betonare, etc. se 
sanctioneaza cu amenzi de la 500 la 1000 lei. 

Art. 18 Neanuntarea de catre beneficiari ( executanti) la Primarie a avariilor sau 
deranjamentelor aparute la retelele tehnico-edilitare sau instalatii publice se 
sanctioneaza cu amenda de la 1000 la 2500 lei. 

Art. 19 Executarea de lucrari de orice natura in carosabil, trotuare, zone verzi fara 
existenta autorizatiei de spargere eliberata de catre Primarie se sanctioneaza cu 
amenda de la 1000 la 2000 lei pentru persoanele fizice si 2000 la 2500 lei pentru 
persoanele juridice. 

Art. 20 Executarea de lucrari sau interventii la retelele tehnico-edilitare fara 
aprobarea Primariei se sanctioneaza cu amenda de la 1000 la 2000 lei pentru 
persoanele fizice si 2000 la 2500 lei pentru persoanele juridice. 



Art. 21 Parcarea si/sau stationarea autovehiculelor in zona de protectie a santurilor 
se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice si 1000 la 
2000 lei pentru persoanele juridice. 

Art. 22 Neintretinerea cailor de acces situate pe domeniul public la statiile de 
alimentare cu carburanti, magazine, ateliere si spalatorii auto, etc., de catre 
societatea comerciala detinatoare a unitatii se sanctioneaza cu amenda de la 1000 la 
1500 lei. 

Art. 23 Saparea fara autorizatie de santuri, canale, gropi si altele de acest fel, pe 
terenuri apartinand domeniului public, de catre beneficiari ( executanti) se 
sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1000 la 
2000 lei pentru persoane juridice. 

Art. 24 Necuratarea, acoperirea, obturarea santurilor de ape pluviale, rigolelor de 
colectare, a podetelor si tuburilor de beton din fata imobilelor, pe intreaga lungime 
aferenta proprietatii, daca prin aceasta se provoaca stationarea sau revarsarea apelor 
pe caile publice sau pe alte terenuri se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei 
pentru persoanele fizice si de la 1000 la 2500 lei pentru persoanele juridice. 

Art. 25 (1) Pasunatul in oras, in alte locuri decat cele declarate ca pasuni se 
sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei. 

(2) Trecerea animalelor solitare, in turme sau cirezi pe strazile, zonele verzi, 
terenuri1e virane, inclusiv pe malurile raului Lotru se sanctioneaza cu amenda de la 
500 la 1000 lei. 

Capitolul II 
SALUBRIZAREA ORASULUI, INTRETINEREA CURATENIEI, 
CONSERVAREA SI PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR 

Art. 26 Nedotarea de catre persoanele juridice a sediului sau a punctului de lucru cu 
recipienti de colectare a deseurilor se sanctioneaza cu amenzi de la 500 la 1000 lei. 

Art. 27 Neincheierea de catre persoanele fizice sau juridice de contracte cu 
operatorul serviciului de salubrizare al orasului Brezoi sau cu firma de constructii 
executanta a lucrarilor, pentru transportul molozului rezultat din lucrarile de 
constructii la imobilele detinute de acestia se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 
1000 lei pentru persoanele fizice si de la 1000 la 2500 lei pentru persoanele juridice. 

Art. 28 Lipsa contractului de preluare a reziduurilor industriale, a substantelor 
rezultate din procesele de productie, substante periculoase sau toxice, cu societati 
specializate in colectarea, transportul, neutralizarea si depozitarea acestora se 
sanctioneaza cu amenda de la 1500 la 2500 lei. 



Art. 29 Evacuarea sau deversarea in apele de suprafata si/sau subterane a apelor 
uzate, fecaloid-menajere se sanctioneaza cu amenzi de la 1000 la 2500 lei." 

Art. 30 Folosirea canalelor deschise pentru scurgerea apelor fecaloid-menajere sau a 
apelor uzate se sanctioneaza cu amenzi de la 1000 la 2500 lei." 

Art. 31 Deversarea sau evacuarea dejectiilor animale si a foselor septice in cursurile 
de apa sau pe teren deschis, privat sau public se sanctioneaza cu amenzi de la 1000 
la 2500 lei." 

Art. 32 Evacuarea in locuri virane, pe domeniul public sau privat sau in reteaua de 
canalizare a orasului a reziduurilor industriale sau a substantelor toxice se 
sanctioneaza cu amenda de la 1 000 la 2500 lei. 

Art. 33 Nesalubrizarea in aceeasi zi a domeniului public sau a zonei unde se executa 
lucrari de constructii, reparatii sau interventii la retelele de utilitati, indiferent daca 
lucrarea este terminata sau continua in zilele urmatoare> pana la finalizare se 
sanctioneaza cu amenzi de la 500 la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1000 la 
2000 lei pentru persoane juridice. 

Art. 34 Aruncarea, depozitarea si abandonarea deseurilor de orice fel, a ambalajelor 
pe spatiile verzi, caile de comunicatie, pe malurile sau in albiile raurilor, in apele de. 
suprafata, in locuri publice sau pe orice terenuri virane, apartinand domeniului 
public sau privat al orasului sau aflate in proprietate privata se sanctioneaza cu 
amenzi de la 1000 la 1500 lei pentru persoane fizice si de la 1500 la 2500 lei pentru 
persoanele juridice". 

Art. 35 ·1 'tansportuTstelhnihareadeseurilOifara asigurarea masurilor de protectie a 
sanatatii populatiei si a mediului, prin transportul cu orice alte mijloace de transport 
decat cel al operatorului serviciului de salubrizare sau cu autovehicule proprii, in 
cazul transportului de deseuri rezultate din activitatea de constructii, efectuate de 
executantii lucrarilor se sanctioneaza cu amenzi de la 1500 la 2500 lei. 

Art. 36 Depozitarea deseurilor rezultate din activitatile economice sau din demolari 
(constructii) in sau langa recipientii am plasati pe platformele de precolectare a 
deseurilor menajere de pe domeniul public se sanctioneaza cu amenzi de la 1500 la 
2500lei. 

Art. 37 Neluarea masurilor de acoperire si etanseizare a autovehiculelor de transport 
a deseurilor menajere sau stradale, a altor reziduuri, a molozului rezultat din 
activitatea de constructii sau a diferitelor alte materiale, precum nisip, balast, 
rumegus, beton, vegetale, lichide, etc., pentru a evita pierderea si imprastierea 
acestora pe caile publice se sanctioneaza cu amenzi de la 1000 la 1500 lei. 

Art. 38 Depozitarea sau imprastierea resturilor menajere si a altor deseuri langa 
containerele ori recipientele de gunoi amplasate pe platformele de precolectare sau 
in alte locuri decat cele amenajate in acest scop si introducerea in recipientii de 



colectare a deseurilor menajere a altor tipuri de deseuri (moloz, caramizi, deseuri 
feroase, DEEE-uri, des uri industriale) sau a deseurilor rezultate din ingrijiri 
medicale, inclusiv la domiciliu se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei. 

Art. 39 Introducerea de deseuri menajere in recipientii pentru colectarea deseurilor 
stradale, amplasati de operator pe domeniul public se sanctioneaza cu amenda de la 
500 la 1000 lei. 

Art. 40 Blocarea pe timp de zi si de noapte, inclusiv cu autoturisme parcate, a 
accesului utilajelor de colectare si transport a deseurilor menajere, la recipientii 
amplasati pe platformele de precolectare de pe domeniul public se sanctioneaza cu 
amenda de la 500 la 1000 lei. 

Art. 41 Neintretinerea trotuarului din fata imobilelor (case, blocuri, spatii 
comerciale, unitati de alimentatie publica, sediile agentilor economici, institutii, etc.) 
prin maturare, deversarea de pe trotuar pe partea carosabila a deseurilor stradale, 
necuratirea zapezii sau a ghetii de pe trotuarele si rigolele din fata imobilelor dupa 
depunere, sau cel tarziu pana la ora 9,00, precum si aruncarea acestora din curti pe 
strazi, de catre proprietari sau detinatorii imobilului se sanctioneaza cu amenda de la 
500 la 1000 lei pentru persoanele fizice si de la 1000 la 1500 lei pentru persoanele 
juridice. 

Art. 42 Neintretinerea (salubrizarea) spatiilor verzi aferente sau limitrofe imobilului, 
pe strazi, in dreptul imobilelor sau a terenurilor detinute de persoanele fizice sau 
juridice se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice si 
de la 1000 la 1500 lei pentru persoanele juridice. 

Art. 43 Schimbarea destinatiei zonelor verzi, a spatiilor de joaca pentru copii, a 
bazelor sportive si imprejmuirea domeniului public, fara autorizatie se sanctioneaza 
cu amenda de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice si de la 1000 lei la 2500 lei 
pentru persoanele juridice. 

Art. 44 Distrugerea, deteriorarea spatiilor verzi sau a plantatiilor de orice fel prin 
smulgere, rupere, taiere, calcarea sau efectuarea de taieri neautorizate de arbori pe 
zonele apartinand domeniului public, se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 
lei. 

Art. 45 Aprinderea sau intretinerea focului pe domeniul public, in piete, la rampa de 
depozitare a deseurilor menajere, aprinderea si arderea deseurilor menajere de orice 
fel in curti sau pe alte terenuri private fara respectarea masurilor legale de prevenire 
a incendiilor (Ordinul MAI nr. 605/579/15.09.2008), precum si incendierea 
containerelor de deseuri de pe platformele de depozitare se sanctioneaza cu amenda 
de la 500 la 1000 lei. 



Art. 46 Spalarea autovehiculelor sau altor utilaje pe terenuri publice, in cursuri de 
apa, lacuri si pe malurile acestora se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei 
pentru persoane fizice si de la 1000 la 1500 lei pentru persoane juridice. 

Art. 47 Scrierea textelor neautorizate sau executarea desenelor (graffiti, semen, 
inscriptii, etc.) pe peretii imobilelor, garduri, porti publice sau private se 
sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei. 

Art. 48 Deversarea uleiurilor uzate de la autovehicule sau alte utilaje, din activitatea 
unitatilor de alimentatie publica sau din gospodariile individuale pe domeniul public 
sau privat sau in sistemul de canalizare al orasului Brezoi se sanctioneaza cu amenda 
de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice si de la 1000 la 2500 lei pentru 
persoanele juridice. 

Art. 49 Necuratarea rotilor mijloacelor de transport la intrarea acestora de pe 
santierele de constructii sau terenurile agricole, pe drumurile publice se sanctioneaza 
cu amenda de la 500 la 1000 lei. 

Art. 50 Repararea, intretinerea si vopsirea sau varuirea imprejmuirilor, gradurilor si 
portilor învecinate cu terenuri apartinand domeniului public situate in zonele de 
protectie a monumentelor istorice, fara aviz, se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 
1000 lei. 

Art. 51 Functionarea persoanelor fizice autorizate (P .F .A., 1.1., etc.) fara respectarea 
prevederilor autorizatiei de mediu si a persoanelor juridice fara respectarea 
prevederilor autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu, pentru activitatile care fac 

· · o biecturprocedurilorderegiementare din punct· de vedere a:1···protectiei. mediului se··· 
sanctioneaza cu amenzi de la 500 la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1500 la 
2500 lei pentru persoane juridice." 

Art. 52 (1) Acordarea si prelungirea autorizatiilor de colectare a deseurilor 
industriale reciclabile de la persoane fizice se efectueaza de catre Institutia 
Prefectului-Judetul Valcea, in baza Avizului Primarului orasului Brezoi, pentru 
perioada de 1 an. 

(2) Avizul Primarului se acorda in baza referatului Compartimentului 
Protectia Mediului, agentilor economici care indeplinesc cumulativ urmatoarele 
conditii minime: 

a)- avizul se acorda unui numar total de cel mult 3 agenti economici, fiecare 
detinand eate un singur punct de colectare si depozitare temporara pe teritoriul 
orasului Brezoi; 

b )- pentru obtinerea avizului, solicitantul trebuie sa depuna acceptul tuturor 
vecinilor terenului afectat activitatii respective, accept dat prin declaratii notariale; 

c )- punctele de colectare si depozitare temporara a deseuri lor industriale 
reciclabile se infiinteaza si se organizeaza cu respectarea stricta a prevederilor 
Regulamentului Local de Urbanism al orasului Brezoi. In acest sens, solicitantul 
trebuie sa obtin', in prealabil certificat de urbanism, si sa incheie un contract cu 



operatorul de salubrizare din localitate; Perimetrul punctului de colectare va trebui 
sa aibe un aspect estetic placut, sa se incadreze in arhitectura zonei, sa fie ingradit cu 
material opac si suficient de inalt, pentru a nu permite vizualizarea din exterior; 

d)- este interzisa manipularea materialelor cu provocarea de zgomote de 
natura a conturba linistea publica, in intervalele orare 22.00- 08.00 si 13.00- 17.00; 

e )- punctele de lucru vor fi autorizate din punct de vedere al protectiei 
mediului; 

f)- punctele de lucru vor fi declarate la Oficiul Regsitrului Comertului. 
(3) Compartimentul Protectia Mediului va comunica Institutiei Prefectului

Judetul Valcea prezentele dispozitii, cu rugamintea ca si prelungirea autorizatiilor sa 
fie conditionata de avizul primarului. Totodata, va notifica agentii economici care 
desfasoara asemenea activitate de colectare si depozitare deseuri industriale 
reciclabile, pentru intrarea in legalitate. 

( 4) Incalcarea dispozitiilor prezentului articol constituie contraventie si se 
sanctioneaza cu amenda in suma de 1 000 lei. 

( 5) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii contraventionale se fac de 
catre personalul din cadrul Compertimentului Protectia Mediului, desemnat prin 
dispozitie de catre primarul orasului. 

Capitolul III 
REGULI SI OBLIGATII PRIVIND CRESTEREA ANIMALELOR 

Pe teritoriul orasului este pennisa cresterea animalelor de companie numm m 
interiorul curtilor imobilelor imprejmuite. 

Art. 53 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: 
- a) lasarea in libertate pe caile publice, in parcuri, pe rampa de gunoi a animalelor 
sau pasarilor; 
- b) sacrificarea animalelor (porci, vitei, miei, etc.) pe spatiile publice (strazi, 
trotuare, parcari, parcuri, zone verzi, etc.); 
- c) lasarea in libertate sau accesul fara botnita, lesa si zgarda sau ham, in locuri si 
localuri accesibile publicului, a cainilor sau a altor animale de companie care 
prezinta pericol pentru integritatea corporala a cetatenilor; 
- d) accesul cu caini periculosi din rasele concepute pentru lupte si atac, indiferent de 
echiparea acestora, in localuri publice, mijloace de transport in comun, precum si in 
alte locuri publice.Accesul se permite doar in partile commune ale imobilelor in care 
sunt detinuti, pe drumurile publice si caile de acces catre acestea, numai daca vor fi 
echipati corespunzator (cu botnita, lesa si zgarda sau ham); 
- e) neafisarea la loc vizibil de catre proprietarii sau detinatorii de caini de companie, 
la intrarea intr-un imobil sau la usa de acces in proprietate, a unei placute de 
avertizare cu inscriptionarea "Caine periculos" sau "Atentie caine rau", dupa caz. 
(2) Incalcarea prevederilor prezentului articol se sanctioneaza cu amenda de la 500 
la 1000 lei. 

Art. 54 Realizarea oricaror constructii, imprejmuiri, transformari, etc. destinate 
cresterii animalelor de companie se va face numai in baza autorizatiei prevazute de 



lege si asigurand masuri ce tin de protejarea integritatii fizice a vecinilor imediat 
alaturati. Incalcarea acestor obligatii reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu 
amenda de la 500 la 1000 lei. 

Art. 55 a) Detinerea de caini, pisici, iepuri, pasari si alte animale de companie in 
blocuri de locuinte este permisa numai cu acordul scris al vecinilor ce au pereti 
comuni, inclusiv plansee comune cu detinatorul acestora, iar in cazul imobilelor cu 
mai multi locatari ce au curti si dependinte commune este permisa numai cu acordul 
in scris al tuturor locatarilor- se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei. 
b) Accesul cainilor in parcuri si piete cu exceptia celor autorizate si marcate cu 
semne specifice se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei. 
c) Proprietarii, detinatorii si insotitorii animalelor de companie sunt obligati sa 
curete locurile unde acestea si-au satisfacut necesitatile fiziologice cu mijloace 
specifice proprii (pungi si manusi PVC, s.a. ). Nerespectarea acestei obligatii se 
sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1 000 lei. 

Art. 56 (1 ),In zona blocurilor este strict interzisa cresterea urmatoarelor specii de 
animale: ovine, bovine, cabaline, porcine si pasari de curte." 
(2) Adaposturile pentru cresterea animalelor in curtile persoanelor particulare (de 

cel mult 5 capete porci ne si 5 capete bovine) se am plaseaza la cel putin 1 O m de cea 
mai apropiata locuinta invecinata si se exploateaza astfel incat sa nu produca 
poluarea mediului sau disconfort vecinilor, respectiv: 
-existenta unei fose septice betonate si acoperite etans; 
- existenta unui contract de vidanjare a fosei eptice; 
-asigurarea in permanenta a curateniei in adaposturile si curtile in care se realizeaza 
detinerea si cresterea animalelor; 

·· · ·: eXecutarea lucrarii or·ae oeziriseetie~ deratizare · sidezinfectie~ periodic sau oii de 
eate ori este nevoie, prin societati comerciale specializate in executarea lucarrilor 
DDD· 

' 
- detinerea acestora strict pe proprietate si luarea masurilor de impiedicare a 
accesului liber pe domeniul public; 
- gestionarea corespunzatoare a deseurilor de origine animala, fara a crea impact 
asupra mediului sau disconfort de orice fel vecinilor. 
(3) Organele de specialitate ale Primariei orasului, Politia, Directia de Sanatate 
Publica, Garda de Mediu vor efectua verificari pentru a constata indeplinirea 
conditiilor impuse pentru cresterea animalelor. 
( 4) Refuzul de a permite accesul reprezentantilor organelor de control abilitate 
pentru a efectua controale periodice in perimetrele vizitate de prezenta hotarare, 
reprezinta contraventie. 
( 5) Refuzul de a desfiinta grajdurile, cotetele si alte adaposturi construiteilegal, 
reprezinta contraventie. 
(8) Incalcarea prevederilor prezentului articol se sanctioneaza cu amenda de la 500 
la 1000 lei. 

Capitolul IV 
CIRCULATIA, STATIONAREA SI PARCAREA VEHICULELOR, 



TRANSPORTUL DE MARFURI SI DE PERSOANE 

Dispozitiile prevazute in prezentul capitol au ca scop desfasurarea in siguranta 
a circulatiei pe drumurile publice, precum si protectia drepturilor si intereselor 
legitime ale persoanelor, a proprietatii publice si private, a mediului cat si asigurarea 
unui cadru civilizat cu privire la stationarea si parcarea vehiculelor in orasul Brezoi. 

Art. 57 Punerea in circulatie a autovehiculelor de orice fel care nu indeplinesc 
conditiile tehnice, de curatenie si igiena, polueaza atmosfera peste limitele admise 
sau au scurgeri de carburanti sau lubrifianti se sanctioneaza cu amenzi de la 500 la 
1.000 lei, pentru persoanele fizice si de la 1.000 la 2.500 lei, pentru persoanele 
juridice. 

Art. 58 Intrarea pe strazile orasului a autovehiculelor cu noroi pe roti, precum 
si neasigurarea etanseizarii corespunzatoare a incarcaturii, pierderea prin scurgerea 
din vehicul, in timpul transportului de materiale de constructie, pamant sau alte 
materiale se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1 000 lei. 

Art. 59 Circulatia mijloacelor de transport marfa sau de persoane pe alte strazi 
decat cele din traseele stabilite sau autorizate, precum si conducerea unui 
autovehicul a carei masa depaseste masa totala maxim autorizata pentru strada 
respective se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1.500 lei. 

Art. 60 Circulatia autovehiculelor de orice fel, cu exceptia celor autorizate in 
scop de aprovizionare sau efectuarea de lucrari de salubrizare, pe zone verzi, alei 
pietonale, trotuare, parcuri, strazi închise circulatiei se sanctioneaza cu amenda de la 

... SOO··lalOOOleipentru··persoanelefizice·sidela 1:000la2.500leipeiitrti}:iersoariele 
juridice. 

Art. 61 (1) Oprirea sau stationarea autovehiculelor de orice fel pe carosabilul 
strazilor semnalizate cu indicatoare si marcaje in acest sens, pe trotuare, alei 
pietonale, zone verzi sau in alte locuri decat cele special amenajate se sanctioneaza 
cu amenda de la 500 la 1000 lei. 
(2) Stationarea vehiculelor in scop de aprovizionare sau depozitarea temporara a 
marfii pe trotuar sau alei de acces .este permisa cu conditia sa nu stanjeneasca 
circulatia pietonilor. 
(3) Neasigurarea de catre administratorii atelierelor de reparatii auto si spalatoriilor 
auto a spatiului de parcare pentru toate autovehiculele aduse la reparatii, respectiv la 
spalat, precum si parcarea acestora pe domeniul public (parcari, zone verzi, trotuare, 
carosabil, etc.) aflat in apropierea atelierului sau a spalatoriilor auto se sanctioneaza 
cu amenda de la 500 la 1000 lei. 
( 4) Organele de politie si personalul imputernicit de primar sunt in drept sa ridice si 
sa transporte intr-un loc special amenajat autovehiculele care au incalcat regulile 
privind locul de stationare sau parcare. In astfel de cazuri, proprietarii 
autovehiculelor vor suporta pe langa amenda contraventionala si cheltuielile de 
transport si parcare. 



(5) La solicitarea organelor abilitate sa aplice prevederile prezentei hotarari, 
persoanele fizice sau juridice, proprietari sau detinatori legali de vehicule sunt 
obligati sa comunice in termenul solicitat datele de identificare ale persoanei careia i 
s-a incredintat vehiculul. 

Art. 62 Oprirea sau stationarea vehiculelor pentru transport marfa cu masa 
maxima total autorizata de peste 3,5 tone, a autovehiculelor pentru transport calatori 
peste 8+ 1 locuri, cat si a tractoarelor, remorcilor si tuturor utilajelor agricole pe 
carosabil, in parcarile amenajate pentru autoturisme, spatii verzi, trotuare, alei, 
platforme, terenuri de joaca si platforme gospodaresti se sanctioneaza cu amenda de 
la 500 la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1000 la 1.500 lei pentru persoanele 
juridice. 

Art. 63 Oprirea sau stationarea altor autovehicule in zone rezervate: statiilor 
de transport in comun, taxiurilor sau institutiilor publice semnalizate corespunzator 
se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1.000 lei. 

Art. 64 Oprirea si parcarea autovehiculului fara respectarea marcajului rutier 
de ghidare se sanctioneaza cu amenda intre 500 si 1000 lei. 

Art. 65 Blocarea accesului in/din sedii sau puncte de lucru ale agentilor 
economici, institutiilor, in/din piete, alei, curti, parcari, ganguri, garaje, santiere de 
constructii, alei pietonale sau orice alte cai de acces se sanctioneaza cu amenda de la 
500 la 1000 lei. 

Art. 66 Parcarea sau depozitarea vehiculelor pentru transport marfa cu masa 
maxirna~totat autorizata·· mai· mare de7,s· ·tone, a auto vehiculelor pentru transport 
calatori peste 8+ 1 persoane, a altor vehicule grele si/sau agregatelor agricole in afara 
proprietatii, a locurilor special amenajate, pe domeniul public se sanctioneaza cu 
amenda de la 500 la 1 000 lei. 

Art. 67 Circulatia mijloacelor de transport public de calatori pe teritoriul 
orasului fara autorizatie emisa de Primaria orasului Brezoi se sanctioneaza cu 
amenda de la 1.000 la 2.500 lei. 

Art. 68 Oprirea mijloacelor de transport public in afara statiilor de transport 
(alveolelor) si a zonelor destinate si semnalizate pentru urcarea si coborarea 
pasagerilor se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1.000 lei. 

Art. 69 Calatoria fara bilet valabil sau abonament pe mijloacele de transport 
public local de calatori pentru persoanele cu varsta peste 5 ani se sanctioneaza cu 
amenda de la 500 la 1000 lei. 

Art. 70 Transportarea in mijloacele de transport a animalelor vii, altele decat 
animalele de companie, a cainilor fara lesa si botnita, baloturilor, obiectelor si 



bagajelor voluminoase, geamurilor si oglinzilor, a materialelor inflamabile sau 
explozibile se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei. 

Art. 71 a) Calatoria pe scarile laterale ale autobuzelor, urcarea sau coborarea 
in timpul mersului, fumatul, scuipatul, consumarea de seminte, consumarea de 
bauturi alcoolice, aruncarea de hartii sau alte resturi de orice fel, cantatul, 
provocarea sau producerea de sacandaluri, utilizarea oricaror mijloace acustice 
(radio, casetofon, CD-player sau altele similare) care deranjeaza calatorii, folosirea 
de cuvinte injurioase la adresa personalului de deservire sau a calatorilor, in 
mijloacele de transport public de calatori; 
b) intretinerea de discutii cu soferul, in timpul mersului; 
c) lipirea de afise in interiorul sau exteriorul autobusului fara autorizatie; 
d) deschiderea sau inchiderea geamurilor fara incuviintarea personalului de desrvire 
a mijloacelor de transport; 
e) impiedicarea de catre calatori a inchiderii sau deschiderii usilor; 

Contraventiile cuprinse in acest articol se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 
1000 lei. 

Art. 72 Neasigurarea curateniei in gari si autogari se sanctioneaza cu amenda 
de la 500 la 1.000 lei. 

Art. 73 ( 1) Circulatia pe biciclete, in piete, pe aleile din parcuri, poduri, 
trotuare si pasaje pietonale, cu exceptia cazurilor cand sunt amenajate ca si piste 
separate, destinate acestui scop, cu respectarea stricta a delimitarilor, semnalizate 
explicit, potrivit legii sau in alte locuri restrictionate, precum si rezemarea 

···~ · ··~ bicicletelor de peretii ~si···· gardurile caselor;·· vitrinelorunitatîlot ··comerciale sau······· 
obiectelor care fac parte din mobilierul urban. 
(2) Exceptie face circulatia pe biciclete a copiilor sub 14 ani. 
(3) Practicarea unor sporturi extreme cu biciclete, motocicluri, skateboard-uri, ro le, 
etc. in parcuri, piete, pe drumuri publice, trotuare sau pasaje pietonale, inclusiv pe 
pistele pentru biciclisti sau in locurile unde sunt executate sau amplasate obiecte, 
care prin natura lor constituie mobilier urban (banci, jardiniere, trepte, platouri 
pietonale special amenajate si omamentate cu materiale usor deteriorabile, cum ar fi: 
sculpturi de orice fel, stative marginale pentru flori, etc.) cu exceptia locurilor 
special amenajate si semnalizate in acest scop, de catre autoritatile administratiei 
publice locale. 

Contraventiile cuprinse in acest capitol se sanctioneaza cu amenda de la 500 
la 1000 lei. 

Art. 74 (1) Se interzice accesul si circulatia vehiculelor cu tractiune animala 
pe raza orasului Brezoi, in scopul asigurarii fluentei si sigurantei traficului. 

(2) Exceptie de la punctul (1) fac: Vasilatu, Valea lui Stan, 
Draganesti, Proieni, Corbu si Calinesti. 



Incalcarea prevederilor art. 75 se sanctioneaza cu amenda contraventionala 
cuprinsa intre 500 si 2.500 lei, retinerea vehiculelor in custodie pana la achitarea 
amenzii si plata taxei de expertizare, transport (daca e cazul) si depozitare a 
vehiculelor. 

(1) Se stabilesc urmatoarele tarife pentru: 
a. activitatea de ridicare si transport a vehiculelor cu tractiune animala, in 

valoare de 200 lei+ T.V.A//vehicul; 
b. activitatea de expertizare a vehiculelor cu tractiune animala, in valoare de 

200 lei + T. V.A./vehicul. 
c. activitatea de depozitare a vehiculelor cu tractiune animala in valoare de 

200 lei+ T.V.A./vehicul. 
(2) In cazul in care nu se achita amenda contraventionala, vehiculele cu 
tractiune animala se vor pastra in custodie timp de 30 de zile intr-o locatie 
special amenajata de primarie. 
(3) Daca in aceasta perioada nu se achita amenda contraventionala si taxele 
pentru serviciile de expertizare, ridicare-transport (daca e cazul) si depozitare 
a vehiculului cu tractiune animala de catre persoana care-I revedica, primarul 
va dispune trecerea acestuia in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale si 
va fi valorificat pentru acoperirea prejudiciului. 

Capitolul V 
CONSTATAREA CONTRAVENTIILOR SI CAILE DE ATAC 

Art. 75 Contraventiile prevazute in prezenta hotarare se constata de imputernicitii 
······primarUlui, din · cadrur personalUlui · Pritnatiei ····si agentii constatatori din·· · caâtui··· 

Politiei si Jandarmeriei. 

Art. 76 Contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator, la cererea 
acestuia, actul de identitate, iar in cazul cetatenilor straini, persoane fara cetatenie 
sau a cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, seria si numarul pasaportului ori 
ale altui document de trecere a frontierei de stat,data eliberarii acestuia si statul 
emitent. 

Art. 77 Contraventiile se constata prin proces verbal, ce va fi inmanat sau, dupa caz, 
comunicat in copie contravenientului in termen de cel mult o luna de la data 
încheierii. Comunicarea se va face de catre organul care a aplicat sanctiunea. In 
cazul in care contravenientul nu este prezent sau, desi prezent, refuza sa semneze 
procesul verbal, comunicarea acestuia precum si instiintarea de plata se face de catre 
agentul constatator, in cel mult o luna de la data încheierii. 

Daca contravenientul a fost obligat si la plata de despagubiri, odata cu 
procesul verbal i se va comunica si instiintarea de plata pe care se va face mentiunea 
cu privire la obligativitatea achitarii amenzii si, dupa caz, a despagubirii in termen 
de 15 zile de la comunicare, in caz contrar urmand sa se procedeze la executarea 
silita. 



Art. 78 Impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei se poate formula 
plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acesteia, potrivit 
O.G. nr. 2/2001. 

Art. 79 Punerea in executare a amenzii si a despagubirilor se va face de catre 
organul din care face parte agentul constatator, daca nu s-a promovat calea de atac 
impotriva procesului verbal. 

In vederea executarii amenzii, organele mai sus mentionate vor comunica din 
oficiu organelor de specialitate, conform prevederilor legale privind executarea silita 
a creantelor bugetare, in a caror raza teritoriala domiciliaza sau isi are sediul 
contravenientul, procesul verbal de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunii, 
neatacat in termen. 

Capitolul VI 
DISPOZITII FINALE 

Consecintele neluarii masurilor de organizare si functionare cu privire la 
administrarea si gestiunea proprietatii comune sunt in raspunderea juridica a tuturor 
proprietatilor sau a reprezentantilor acestora, dupa caz. 

Art. 80 Prevederile prezentei hotarari se completeaza in mod corespunzator cu 
procedura de constatare, sanctionare si caile de atac din O.G. 2/2001. 

Art. 81 Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 
~. cunostintapublica; 

Art. 82 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga H.C.L. 
nr.24/26.02.2015, completata prin H.C.L. nr.70/20.08.2015. 

Presedinte de 
Busu Adr' 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar general 
Sandu Nicolae 


