
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri 
 de bună gospodărire a municipiului Oneşti 

 
Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţa ordinară în ziua de 13 

decembrie 2012; 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Oneşti – 
Nicolae Gnatiuc, raportul de specialitate al Direcţiei Administraţiei Publice-Juridic prin 
care se propune aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri de bună 
gospodărire a localităţii precum şi stabilirea faptelor ce constituie contravenţii şi avizul 
Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi 
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ; 
 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată şi modificată prin Legea 
nr.515/2002, Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare şi cu 
respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 
 

În temeiul art.36, alin.(2) lit.d) şi alin.(6), lit. a), pct. 14, art.45, alin.(1) şi art. 115 
alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţei publice locale, Republicată,   cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

H O TĂ R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri de bună 
gospodărire a municipiului Oneşti, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează 
efectele Hotărârea Consiliului Local nr.4/2002 privind stabilirea unor norme pentru 
activităţile de gospodărie, întreţinere şi curăţenie, colectare, transport şi depozitare a 
deşeurilor, a activităţilor comerciale, precum şi măsuri de protecţia mediului, precum şi 
orice alte dispoziţii contrare. 



 
Art.3. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul asigurării şi 

păstrării curăţeniei şi ordinii, buna gospodărire şi respectarea normelor de igienă pe 
teritoriul municipiului Oneşti, se face de către: 
- Primar şi împuterniciţii acestuia; 
- Organele de Poliţie şi Jandarmerie; 
- Poliţia Locală. 
 

Art.4. În cazul aplicării sancţiunii contravenţionale cu amendă, contravenientul 
persoană fizică poate achita amenda pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 
încheierii procesului - verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din 
minimul amenzii prevăzute în prezentul regulament, agentul constatator făcând 
menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. 
 

Art.5.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2013. 
 

Art.6. Primarul Municipiului Oneşti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 

Art.7. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului Oneşti 
şi pe site-ul Primăriei Municipiului Oneşti şi se va comunica la: 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău; 
- Primarul Municipiului Oneşti; 
- Poliţia Municipiului Oneşti; 
- Judecătoria Oneşti; 
- Jandarmeria Oneşti; 
- Compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului; 
- Serviciilor publice din subordinea consiliului local; 
- Operatorilor serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

 
Preşedinte de şedinţă, 

Tofan Ioan 
 

        Contrasemnează, 
Secretarul municipiului,  
Cons.jur. Daniel Spânu  

Nr.133 
din 13 decembrie 2012 
CRI/JRS 



ROMÂNIA                                                                             A N E X Ă 
JUDEŢUL BACĂU                                                      la Hotărârea nr.133 
MUNICIPIUL ONEŞTI                                             din 13 decembrie 2012       
CONSILIUL LOCAL 

 
REGULAMENT  

privind stabilirea unor măsuri 
de bună gospodărire a municipiului Oneşti 

 
 Capitolul I   

Dispoziţii generale 
 

Art.1 - Prezentul regulament stabileşte faptele ce constituie contravenţii şi cadrul 
juridic unitar pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul 
gospodăririi municipiului Oneşti, în conformitate cu prevederile Legii nr 215/2001 
a administraţiei publice locale, Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local; Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia; Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii; Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; Ordonanţa 
de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului; Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice; Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor; Legea nr.230/2007 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari; Legea nr. 114/1996 a locuinţelor; Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea 
reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 
şi privat de interes local.  
Art.2 – (1) Consiliul Local Oneşti răspunde, potrivit legii, de îndrumarea şi 
coordonarea întregii activităţi de gospodărire şi înfrumuseţare a localităţii, de 
păstrarea ordinii şi respectarea normelor de igienă. 
(2) Viceprimarul Municipiului Oneşti, aparatul de specialitate al primarului şi 
serviciile publice din subordinea consiliului local asigură respectarea măsurilor de 
bună gospodărire a municipiului Oneşti, stabilite prin prezentul Regulament. 
Art.3 – (1) Participarea cetăţenilor precum şi a persoanelor juridice de drept public 
şi privat la întreţinerea şi curăţenia localităţii, precum şi contribuirea prin impozite 
şi prin taxe, la cheltuielile publice, constituie o obligaţie fundamentală pentru 
îndeplinirea cerinţelor de viaţă civilizată a întregii comunităţi locale. 
(2) Buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea strictă a normelor de igienă, 
respectarea ordinii publice, înfrumuseţarea municipiului, reprezintă o obligaţie 
permanentă a consiliului local, a tuturor cetăţenilor şi a tuturor persoanelor juridice 
de drept public şi privat care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Oneşti. 
Art.4 – În temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, legalităţii şi 
consultării cetăţenilor, în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit, 



Consiliul Local Oneşti stabileşte şi sancţionează contravenţiile în următoarele 
domenii: 
a) serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, 
canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local; 
b) serviciile publice de interes local privind: administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului Oneşti, sănătatea, cultura, tineretul, sportul, ordinea publică, 
protecţia şi refacerea mediului, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a 
parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale, dezvoltarea urbană, 
locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii 
administrativ-teritoriale sau în administrarea sa, activitatea din pieţe, târguri, bazar 
şi obor, curăţenia şi igienizarea acestora; alte servicii publice stabilite prin lege; 
c) activităţile de administraţie social-comunitară: întreţinerea parcurilor şi spaţiilor 
verzi, a spaţiilor şi locurilor de joacă pentru copii; amenajarea şi curăţenia spaţiilor 
din jurul blocurilor de locuinţe, precum şi terenurile virane; întreţinerea bazelor şi 
obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; întreţinerea străzilor şi trotuarelor, 
a şcolilor şi altor instituţii de educaţie şi cultură; întreţinerea clădirilor, 
împrejmuirilor şi a altor construcţii; 
d) alte domenii date în competenţa consiliului locale prin lege. 
 

Capitolul II 
Activităţile edilitar gospodăreşti 

 
Art. 5 - Constituie contravenţie următoarele fapte dacă nu au fost săvârşite în astfel 
de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni şi se 
sancţionează cu amendă, după cum urmează: 

Nr. 
Crt. Contravenţii 

Cuantum amenzi 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

1. 
Neintretinerea fatadelor de la magazine, chioscuri 
sau tonete, prin lucrari de reparatii, zugravire sau 
vopsire 

500 – 
1000 lei 

1000 – 
1500 lei 

2. Neexecutarea operatiunii de deratizare, dezinsectie, 
dezinfectie, atat la locuinte cat si anexe 

50 –    
100 lei, 
inclusiv 

pt. P.F.A. 

500 – 
2500 lei 

3. Executarea operatiunilor de dezinsectie, deratizare, 
cu substante neautorizate de Ministerul Sanatatii 

500 - 
1000 lei 

1500 – 
2500 lei 

4. 
Executarea operatiunilor de dezinsectie, deratizare, 
fara avizul Directiei de Sanatate Publica sau personal 
calificat 

200 – 
500 lei 

1500 – 
2500 lei 

5. Executarea operatiunilor de dezinsectie, deratizare, 
fără avizul Primăriei Municipiului Oneşti 

200 – 
500 lei 

1500 – 
2500 lei 

6. Neinlocuirea firmelor uzate sau deteriorate 500 – 
1000 lei 

1000 – 
1500 lei 

7. Neluarea masurilor de salubrizare si imprejmuire a 
terenurilor neocupate din intravilan de catre 

100 – 
500 lei 

100 – 300 
lei 



proprietari sau administratori  

8. 
Neafişarea la loc vizibil de catre proprietar ori de 
catre asociatiile de proprietari, după caz, al 
numărului imobilului, blocului si scarii. 

500 – 
1000 lei 

1000 – 
1500 lei 

9. 

Neafisarea la loc vizibil de catre asociatiile 
proprietari, la parterul fiecarei scari de bloc a 
tabelului cu toti proprietarii sau chiriasii precum si a 
numarului de persoane din fiecare apartament 

500 – 
1000 lei 

1000 – 
1500 lei 

10. Angajarea unui administrator, persoana fizica, 
neatestat potrivit prevederilor legale 100 – 1000 lei 

11. 
Mentinerea în funcţie, după termenul prevazut de 
lege, a unui administrator, persoana fizica, neatestata 
potrivit prevederilor legale în vigoare 

100 – 1000 lei 

12. 
Angajarea unei persoane, remunerarea si actualizarea 
indemnizatiei fara acordul Adunarii Generale a 
Proprietarilor 

100 – 1000 lei 

13. 

Refuzul administratorului, contabilului, presedintelui, 
comisiei de cenzori sau comitetului de proprietari, 
dupa caz, de a prezenta documentele financiar-
contabile pentru control 

100 – 1000 lei 

14. 
Refuzul persoanei care a fost schimbata din functie 
prin hotararea Adunarii Generale de a preda actele 
financiar contabile, persoanelor alese 

1000 – 2000 lei 

15. 

Neindeplinirea de catre Comitetul Executiv, 
Presedinte, administrator sau comisia de cenzori ai 
asociaţiei de proprietari a obligatiilor stabilite prin 
Legea nr.230/2007 şi Normele Metodologice de 
aplicare ale acesteia 

100 – 500 lei 

16. Conducerea evidentei financiar-contabile fara 
respectarea legislatiei in vigoare 100 – 500 lei 

17. 
Folosirea fondurilor proprii ale asociatiei de 
proprietari in alte scopuri decat cele pentru care au 
fost constituite, fara acordul adunarii generale 

100 – 1000 lei 

18. 

Refuzul nejustificat al conducerii asociatiei de 
proprietari de a elibera dovada care sa ateste 
achitarea datoriilor de catre proprietarul care doreste 
instrainarea locuintei 

100 – 1000 lei 

19. 

Neaducerea la cunostinta tuturor persoanelor care 
locuiesc in cladire, prin afisarea la loc vizibil, a 
modului de stabilire a cheltuielilor curente pentru 
functionarea si intretinerea cladirii, precum si a 
cheltuielilor ce decurg din alte plati efectuate, 
inclusiv cele pentru reparatia capitala a cladirii 
(constructii si instalatii) 

100 – 500 lei 

20. Neintocmirea listei de plata a cotelor de contributie la 100 – 500 lei 



cheltuielile asociatiei de proprietari, conform 
normativelor privind organizarea si conducerea 
contabilitatii in partida simpla de catre persoanele 
juridice fara scop lucrativ 

21. 

Afisarea necorespunzatoare a listei de plata, respectiv 
fara semnatura presedintelui, comisiei de cenzori, 
fara data afisarii si termen de 5 zile lucratoare de la 
data primirii ultimei facturi 

100 – 500 lei 

22. 
Neconvocarea Adunării Generale a proprietarilor 
cel putin o data pe an sau convocarea fara respectarea 
conditiilor de convocare 

100 – 500 lei 

23. 

Efectuarea lucrarilor de reparatii capitale si/sau 
reparatii curente fara aprobarea Adunarii Generale si 
fara respectarea prevederilor legale, cu exceptia 
situatiilor de urgenta 

300 – 500 lei 

24. 
Refuzul nejustificat al proprietarului de a declara 
numarul corect de persoane ce locuiesc permanent 
sau mai mult de 15 zile in unitatea locativa 

200 – 500 lei 

25. 

Utilizarea veniturilor obtinute de asociatia de 
proprietari din activitati economice sau alte activitati, 
in alte scopuri decat cele stabilite de lege si aprobate 
de catre Adunarea Generala  

100 –  
500 lei 

500 – 
1500 lei 

26. 

Refuzul proprietarului de a accepta accesul in 
apartament sau in spatial cu alta destinatie decat cea 
de locuinta, dupa caz, al unui reprezentant al 
asociatiei, atunci cand este necesar sa se inspecteze, 
sa se repare sau sa se inlocuiasca elemente din 
proprietatea comuna, in conditiile stabilite de lege, cu 
un preaviz de 15 zile.  
Fac exceptie cazurile de urgenta, cand nu este 
necesar nici un preaviz. 

500 – 1500 lei 

27. 

Refuzul proprietarului de a contribui la repararea sau, 
dupa caz, la consolidarea si la mentinerea in stare de 
siguranta a proprietatii comune din cadrul 
condominiului, hotarate de Adunarea Generală a 
proprietarilor. 

100 – 500 lei 

28. 

Refuzul nejustificat de a se restitui fondul de rulment 
constituit, in cazul schimbarii domiciliului sau a 
dreptului de proprietate, daca prin actele de 
transmitere a acestuia sau a dreptului de folosinta a 
locuintei nu se stipulează altfel. 

50 –    
200 lei 

200 – 500 
lei 

29. Repartizarea eronata a cheltuielilor de 
intretinere 100 – 500 lei 

30. Nerespectarea modului de calcul al penalizarilor 
conform legislatiei in vigoare 100 – 500 lei 

31. Nerespectarea prevederilor din Hotararea Guvernului 500 – 2500 lei 



nr.1588/2008 cu privire la utilizarea spatiilor cu alta 
destinatie decat cea de locuinta situate in condominiu 

32. 
Nerespectarea prevederilor din Legea nr.230/2007 cu 
privire la tranformarea asociatiilor de locatari in 
asociatii de proprietari 

100 –  
500 lei 

300 – 
1500 lei 

33. 

Refuzul asociatiilor de proprietari de a proceda la 
separarea patrimoniului si a bilantului financiar 
contabil in cazul constituirii unei noi asociatii prin 
desprindere, in temeiul unei hotarari judecatoresti 

1000 – 2500 lei 

34. 

Refuzul nejustificat de realizare a branşamentelor 
separate în cazul spaţiilor cu altă destinaţie decât cea 
de locuinţă situate la parterul condominiului precum 
şi în cazul separării asociaţiilor de proprietari 

1000 – 2000 lei 

35. Modificarea instalaţiilor fără avizul asociaţiilor de 
proprietari 

500 – 
2500 lei 

500 – 
2500 lei 

36. 

Neafisarea la loc vizibil de catre Asociatiile de 
proprietari sau locatari a graficului cu orele de 
odihna, cand sunt interzise activitatile care pot 
deranja linistea si odihna locatarilor 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

37. 

Schimbarea destinatiei locuintelor sau spatiilor cu 
alta destinatie decat cea de locuinta, inclusiv spatiile 
comerciale de la parterul blocurilor, situate in cladiri 
colective, fara acordul Asociatiei de proprietari si 
aprobarea proprietarilor cu care se invecineaza, pe 
orizontala si verticala 

500 – 
1000 lei 

1000 – 
2000 lei 

38. 

Cumularea functiilor de presedinte, cenzor, 
administrator sau membru in comitetul executiv la 
asociatiile de proprietari, precum si ocuparea acestor 
functii de catre persoane, rude de gradul I sau soti, cu 
exceptia asociatiilor cu mai putin de 10 apartamente. 

500 – 1000 lei 

39. 

Nedepunerea de catre administrator sau contabil la 
Biroul Relatii cu Asociatii de proprietari a situatiilor 
soldurilor, elementelor de activ si pasiv, sau a 
situatiei financiara anuala, dupa caz, in termenele 
stabilite de legislatia in vigoare 

200 – 500 lei 

40. 

Eliberarea din functie a persoanelor necesare 
administrarii si bunei functionari a cladirii, cu 
exceptia persoanelor care demisioneaza, fara 
aprobarea Adunarii Generale a Proprietarilor 

250 – 500 lei 
 

41. 

Efectuarea platii de catre contabil sau administrator a 
sumelor reprezentand premii acordate personalului 
angajat din cadrul asociatiilor de proprietari sau 
persoanelor din structura de conducere, fara 
aprobarea Adunarii Generale a Proprietarilor 

500 – 1000 lei 

42. Delegarea atributiilor comisiei de cenzori unor 
persoane fizice sau juridice, asociatii sau agenti 300 – 500 lei 



economici specializati, fara aprobarea Adunarii 
Generale a Proprietarilor 

43. 

Acordarea unor drepturi banesti membrilor 
asociatiilor de proprietari care desfasoara activitati 
lucrative folositoare, fara aprobarea Adunarii 
Generale a Proprietarilor. Prin exceptie este necesară 
aprobarea Comitetului executiv, in cazuri de urgenta. 

500 – 1000 lei 

44. 

Neafisarea de catre administrator la avizierul fiecarei 
scari de bloc a listei, actualizata, cu persoanele din 
structura de conducere, precum si a indemnizatiilor 
acestora 

250 – 500 lei 

45. Necompletarea la zi a cartii de imobil sau a crtii 
tehnice a construcţiei, conform O.U.G nr. 97/2005 500 – 1000 lei 

46. 

Nepunerea la dispozitie de catre presedinte, in termen 
de 30 zile, a situatiei financiar-contabile a asociatiei, 
a contractelor incheiate cu prestatorii de servicii sau 
orice alte documente, solicitate, in scris, de catre 
membrii asociatiei de proprietari 

500 – 1000 lei 

47. 

Neinregistrarea de catre administrator, la Serviciul 
Relatii cu Asociatiile de Proprietari, in termen de 30 
de zile de la producere, a oricarei schimbari privind 
persoanele care detin functiile de administrator, 
presedinte sau membrii comisiei de cenzori si 
comitet executiv – prin depunerea xerocopiei 
procesului-verbal al Adunarii Generale a 
Proprietarilor 

500 – 1000 lei 

48. 

Nedepunerea de catre presedinte, in termen de 30 de 
zile de la intrarea in vigoare a prezentului 
regulament, la Serviciul Îndrumare şi Control 
Asociatii de Proprietari, a documentului (incheiere de 
sedinta sau sentinta civila) emis de Judecatoria 
Oneşti, prin care asociatia de proprietari a obtinut 
personalitate juridica 

300 – 500 lei 

49. 
Neintretinerea cladirilor si instalatiilor aferente 
imobilelor de catre Asociatiile de locatari sau 
proprietari 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

50. 
Desfiintarea sau mutarea abuziva a platformelor de 
gunoi care deservesc asociatiile de locatari sau 
proprietari 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

51. Imprejmuirea sau rezervarea unor suprafete 
apartinand domeniului public fara autorizare legala 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

52. 
Amenajarea de terase pe domeniul public fara 
autorizare legala ori pe suprafete mai mari decat cele 
aprobate 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

53. Neefectuarea sau efectuarea necorespunzatoare de 
catre persoanele fizice sau juridice a operatiilor de 

100 – 
1000 lei 

500 – 
2500 lei 



mentinerea curateniei, inlaturare a zapezii, ghetii sau 
poleiului, a trotuarelor si rigolelor, inclusiv a 
gratarelor gurilor pluviale, din dreptul locuintei sau a 
sediilor 

inclusiv 
pentru 
P.F.A. 

54. 
Nepresararea de nisip, rumegus, sau alte materiale 
antiderapante pe trotuare, in fata imobilelor detinute 
cu orice titlu, in caz de polei 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

55. 
Neasigurarea curateniei trotuarului si a intretinenii 
spatiului verde din jurul imobilelor in care locuiesc 
sau isi desfasoara activitatea 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

56. 

Depozitarea materialelor de constructii pe domeniul 
public sau privat al municipiului Oneşti langa 
platforma gospodareasca sau camerele de 
precolectare. 

100 - 
1000 lei, 
inclusiv 
pentru 
P.F.A. 

500 – 
2500 lei 

57. 

Nepastrarea in buna stare de folosinta a bancilor, 
cosurilor de gunoi, indicatoarelor, panourilor de 
afisaj, cabinelor telefonice, locurilor de joaca pentru 
copii, precum si a altor dotari de mobilie urban 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

58. 
Neaducerea la starea initiala a zonelor verzi afectate 
de lucrari edilitar gospodaresti (gazonare, plantare de 
flori sau gard viu). 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

59. 
Neintretinerea zonei verzi si a materialului 
dendrofloricol din spatiile adiacente blocurilor de 
locuinte, precum si distrugerea acestora. 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

 
Capitolul III 

Amenajerea teritoriului, urbanism şi 
activitatea de construcţii 

 
Art.6 - Constituie contravenţie următoarele fapte dacă nu au fost săvârşite în astfel 
de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni şi se 
sancţionează cu amendă, după cum urmează: 

Nr. 
Crt. Contravenţii 

Cuantum amenzi 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

1. Extinderea cimitirelor fara autorizatie sanitara si fara 
acordul autoritatii locale 

500 – 
1000 lei 

1000 – 
1500 lei 

2. 

Neimprejmuirea incintelor santierelor de constructii 
sau a punctelor de lucru si neinstalarea panourilor de 
avertizare si identificare – denumirea obiectivului, 
identificarea constructorului si durata lucrarii 

1500 –2500 lei 

3. 

Nesemnalizarea corespunzatoare conform 
dispozitiilor legale a punctelor de lucru atat pe timp 
de zi cat si pe timp de noapte, pentru evitarea 
accidentelor 

500 – 
1000 lei 

1000 – 
1500 lei 



4. 

Neasigurarea curateniei exterioare (caroserie, roţi, 
pneuri sau şenile, după caz) a autovehiculelor sau 
vehiculelor de orice fel, la iesirea din santiere, statii 
de betoane precum si din alte asemenea locuri 

500 – 
2000 lei 

1500 – 
2500 lei 

5. Nementinerea ordinii si curateniei pe caile publice de 
acces in santiere precum si in jurul acestora 

500 – 
1000 lei 

1000 – 
1500 lei 

6. Nesemnalizarea si neimprejmuirea cladirilor care nu 
mai prezintã siguranta in exploatare 

500 – 
1000 lei 

1000 – 
1500 lei 

 
Capitolul IV 

Administrarea domeniului public şi privat 
 
Art.7 - Constituie contravenţie următoarele fapte dacă nu au fost săvârşite în astfel 
de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni şi se 
sancţionează cu amendă, după cum urmează: 

Nr. 
Crt. Contravenţii 

Cuantum amenzi 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

1. 
Desfasurarea comertului stradal pe alte amplasamente 
decat cele aprobate de Consiliul Local, pe baza de 
Plan Urbanistic de Detaliu sau studiu de amplasare. 

50 –   
100 lei 

100 – 500 
lei 

2. Desfasurarea comertului stradal pe alt mobilier decat 
cel aprobat de Consiliul Local. 

50 –   
100 lei 

100 – 500 
lei 

3. 

Nerespectarea criteriilor privind amplasamentul 
pentru desfasurarea comertului stradal, potrivit 
Regulamentului de autorizare a unităţilor economice, 
aprobat prin Hotarare a Consiliului Local Onesti. 

100 – 500 lei 

4. 

Nerespectarea masurilor administrative de exploatare 
a amplasamentelor pentru comert stradal conform 
Regulamentului de autorizare a unităţilor economice, 
aprobat prin Hotarare a Consiliului Local Oneşti. 

100 – 500 lei 

5. Refuzul de a achita tarifele prevazute pentru folosirea 
zonelor publice. 

50 –   
100 lei 

100 – 500 
lei 

6. 

Oprirea si stationarea in parcarile publice a 
vehiculelor persoanelor fizice sau juridice care 
efectueaza transport de persoane in judet si in afara 
judetului 

50 –   
1000 lei 

500 – 
1500 lei 

7. Blocarea cu vehicule a accesului sau iesirii din 
parcare 

50 –   
1000 lei 

500 – 
1500 lei 

8. Spalarea autovehiculelor pe domeniul public sau în 
zonele publice 

500 –   
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

9. 
Abandonarea pe domeniul public de obiecte şi 
aparate de orice fel, utilaje defecte, tonetele, 
chioscuri, construcţii provizorii şi alte asemenea; 

500 –   
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

10. Montarea schelelor sau macaralelor de constructii pe 
domeniul public, fara autorizari si fara plata taxelor 

500 –   
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 



legale 

11. 
Montarea pe domeniul public, de mobilier, chioscuri, 
corturi, tonete pentru parcuri de distractii, circuri sau 
alte manifestari fara autorizarile legale 

500 –   
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

12. 
Expunerea pentru reclama publicitara pe domeniul 
public a unor vehicule, autovehicule, utilaje, 
aparatura sau marfuri fara autorizarile legale 

500 –   
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

13. 
Murdarirea domeniul public prin efectuarea unor 
lucrari de reparatii la autovehicule, ori urmare a 
exploatarii autovehiculelor 

500 –   
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

14. 
Amplasarea rulotelor si containerelor de constructii 
pe domeniul public fara autorizarea si achitarea 
taxelor legale 

500 –   
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

15. 
Ocuparea domeniului public cu orice construcţii 
provizorii sau materiale fara autorizarea si achitarea 
taxelor legale 

500 –   
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

16. Necuratirea, neintretinerea si nerepararea 
spatiului de parcare de catre detinatorii legali 

500 –   
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

17. Nesalubrizarea domeniului public la terminarea 
activitatilor autorizate in conditiile legii 

500 –   
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

18. 

Scaldatul si spalatul de catre persoanele fizice in 
fantani arteziene, cismele si lacurile amenajate pe 
spatiile verzi (parcuri si gradini publice) precum si 
folosirea marginilor acestora (malurilor) ca loc de 
plaja 

500 – 
1500 lei - 

19. 
Efectuarea de ridicari de vehicule de catre 
agentii economici neautorizati sau persoane 
fizice 

500 - 
1000 lei 
pentru 
fiecare 
vehicul 
ridicat 

sau 
blocat 

1000 -
1500 lei 
pentru 
fiecare 
vehicul 
ridicat 

sau 
blocat 

20. 

Obstructionarea personalului SC DPP ONEŞTI S.A. 
şi împuterniciţii primarului în desfasurarea 
activitatilor de administrare a domeniului public şi 
privat, astfel cum sunt prevazute in OG nr.71/2002 

100 – 
500 lei 

500 – 
1000 lei 

21. 

Pătrunderea fără drept în zonele şi incintele 
aparţinând domeniului public şi privat al 
municipiului, delimitate ca atare, al cărui acces a fost 
interzis prin semne de avertizare corespunzătoare. 

1000 – 1500 lei 

22. 
Ocuparea zonelor interzise prin Hotararile 
Consiliului Local Oneşti de catre autovehicule de 
peste 3,5 tone 

500 – 
1000 lei 

500 – 
1000 lei 

23. Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea 1000 – 1500 lei si 



accesului si circulatiei vehiculelor cu tractiune 
animala pe drumurile publice din municipiul Oneşti 

confiscarea 
animalului 

24. 
Nerespectarea prevederilor legale privind circulatia 
animalelor cu stapan pe drumurile publice si in 
zonele publice din municipiul Oneşti 

1000 – 1500 lei 

25. 

Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea 
abandonării sau lăsării fără supraveghere, fără hrană, 
adăpost şi tratament medical a animalelor în zonele 
publice din municipiul Oneşti 

* 

26. Nerespectarea prevederilor legale privind relele 
tratamente faţă de animale * 

27. Nerespectarea prevederilor legale privind cruzimea 
faţă de animale * 

28. 
Uciderea câinilor de către alte persoane sau prin alte 
metode decât cele prevăzute în anexa nr. 3 din OUG 
nr.115/2001 

* 

29. Organizarea sau participarea la luptele cu câini şi 
abandonarea sau inducerea de suferinţe câinilor. * 

30. 
Nerespectarea prevederilor legale privind aprobarea 
conditiilor de executie a retelelor de comunicatii prin 
cablu de catre operatorii de comunicatii 

- 1500 – 
2500 lei 

31. 

Nerespectarea prevederilor procedurii de executare a 
lucrarilor de reparatii pe domeniul public al 
municipiului Oneşti de catre detinatorii de retele, 
indiferent de natura acestora 

- 2000 – 
2500 lei 

* Contravenţiile sunt sancţionate conform art.14, lit.b) din OUG nr.115/2001 
 

Capitolul V 
Administrarea fondului locativ public 

 
Art.8 – Constituie contravenţie următoarele fapte dacă nu au fost săvârşite în astfel 
de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni şi se 
sancţionează cu amendă, după cum urmează: 

Nr. 
Crt. Contravenţii 

Cuantum amenzi 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

1. 

Degradarea acoperisurilor imobilelor sau a teraselor 
acestora prin montarea unor antene de orice tip de 
catre ocupantii legali, alte persoane fizice, 
reprezentanti ori angajati ai unor persoane juridice 

500 – 
1000 lei 

1000 – 
1500 lei 

2. 
Depozitarea in spatii apartinand fondului locativ 
public de catre ocupantii legali de materiale sau 
obiecte nefolosibile, in conditii insalubre 

500 – 
1000 lei 

1000 – 
1500 lei 

3. Distrugerea sub orice forma a fondului locativ public 
de catre detinatorii de contract 

500 – 
1000 lei 

1000 – 
1500 lei 



4. 
Lipirea, scrierea sau expunerea de anunturi in alte 
locuri decat pe panourile de afisaj de catre proprietar, 
alte persoane fizice ori juridice 

500 – 
1000 lei 

1000 – 
1500 lei 

5. 
Refuzul chiriaşului/concesionarului de a preda fondul 
locativ închiriat/concesionat la expirarea contractului 
de închiriere/concesiune. 

500 – 
1000 lei 

1000 – 
1500 lei 

6. 

Subînchirierea/subconcesionarea sau darea în 
folosinţă, în administrare, în locaţie, în comodat, sub 
o altă formă ori fără forme legale a fondului locativ 
public, fără acordul locatorului/concedentului. 

500 – 
1000 lei 

1000 – 
1500 lei 

7. 

Nedeclararea de către beneficiarii de locuinţe sociale 
a dobândirii în proprietate a unei alte locuinţe, ori 
deţinerea, în calitate de chiriaş, a unei alte locuinţe 
din fondul locativ de stat, în termen de 30 de zile de 
la data modificării situaţiei locative. 

500 – 
1000 lei - 

8. 

Deteriorarea bunurilor şi utilităţilor din interiorul 
locuinţelor sociale, locuinţelor pentru tineri ori a 
locuinţelor aparţinând fondului locativ de către 
beneficiarii acestora. 

1000 – 
1500 lei - 

 
Capitolul VI 

Alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate 
 
Art.9 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează: 

Nr. 
Crt. Contravenţii 

Cuantum amenzi 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

1. 

Amplasarea de materiale si deseuri, acoperirea cu 
pamant, moloz sau alte materiale a receptorilor, 
caminelor de apa precum si plantarea de arbori pe 
traseele conductelor si retelelor de apa din sistem 

100 – 
500 lei 

500 – 
1500 lei 

2. 
Amplasarea pe traseul retelelor apartinand sistemului 
public de alimentare cu apa si de canalizare a unor 
constructii provizorii sau definitive. 

500 – 
1500 lei 

1500 – 
2500 lei 

3. 

Amplasarea constructiilor in zona de protectie si de 
siguranta a conductelor retelelor publice de 
alimentare cu apa si de canalizare fara autorizatie de 
construire care sa cuprinda si avizul operatorului 
serviciului public de apa canal. 

1500-
2000 lei 

2000-
2500 lei 

4. 

Lipsa marcajelor si inscriptiilor pentru interventia 
rapida in caz de necesitate pe cladirile de locuit sau 
alte cladiri din apropiere, imprejmuiri, care sa indice 
prezenta caminelor de vane si a hidrantilor de 
incendiu. 

200-500 lei 

5. Mutarea sau deteriorarea tablitelor indicatoare de 
identificare a gospodariilor subterane 

100 – 
500 lei 

500 – 
1500 lei 



6. Necuratirea namolurilor din statiile de decantare 500 – 1500 lei 

7. Utilizarea aparatelor de masura si control neverificate 
metrologic sau cu termenul de verificare expirat. 500 – 1500 lei 

8. 

Deteriorarea sau distrugerea sistemelor publice de 
apa si canalizare: a retelelor, bransamentelor si 
racordurilor la instalatiile de distribuire a apei si a 
retelei de canalizare, robinetelor, aparatelor de 
masura si control sau a sigiliilor acestora, capacelor, 
ramelor metalice si gratarelor de la retelele de apa si 
canalizare ori a caminelor acestora etc. 

500-1000 
lei 

1000 – 
2500 lei 

9. Interventiile neautorizate asupra contorului de 
bransament. 

500-1000 
lei 

1000 – 
2500 lei 

10. 

Achizitionarea de capace, rame metalice, gratare sau 
fragmente ale acestora provenite de la retelele de apa  
si canalizare ori de la caminele acestora, de la  
persoane fizice sau juridice altele decat detinatorii de 
drept 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

11. 
Neevacuarea apelor acumulate in subsolul cladirilor, 
de catre utilizatori, sau de operator in cazul in care 
acesta este responsabil de producerea acestui incident. 

200 – 
1000 lei 

500 – 
1500 lei 

12. 
Nedesfundarea sistemelor de canalizare apartinand 
retelei interioare din incinta gospodariilor de catre 
utilizatori; 

200 – 
1000 lei 

500 – 
1500 lei 

13. 
Mentinerea nejustificata in stare de nefunctionare a 
gurilor de scurgere pentru apele pluviale de pe strazi, 
de catre operatorul serviciului public 

- 500 – 
1500 lei 

14. Infundarea gurilor de scurgere la canalizare prin 
aruncare sau depozitare de pamant sau alte reziduuri 

50– 100 
lei 

200 - 
2000 lei 

15. Spargerea coloanelor si evacuarea apelor uzate in 
subsoluri de catre proprietar sau chiriasi 

200 – 
1000 lei 

500 – 
1500 lei 

16. 

Nepermiterea accesului liber si neconditionat al 
personalului tehnic autorizat la aparatele de masura si 
control in scopul citirii inregistrarii sau efectuarii 
controlului de calitate al apei 

200 – 
1000 lei 

500 – 
1500 lei 

17. 

Nepermiterea accesului autoritatilor abilitate de lege 
cu drept de control sa verifice instalatiile interioare in 
legatura cu efectele daunatoare pe care acestea le-ar 
putea avea asupra distributiei sau in legatura cu 
conformarea lor la normele de igiena, ori de cate ori 
exista indicii certe in acest sens. 

200 - 
1000 lei 

500 – 
1500 lei 

18. 
Manevrarea neautorizata a vanelor si robinetelor din 
caminele de manevra precum si folosirea hidrantilor 
publici de personal neautorizat 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

19. Folosirea apei din cismele, puturi, fantani publice si 
bazinele fantanilor arteziene pentru spalarea 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 



masinilor si altor materiale, indiferent de natura 
acestora 

20. Deteriorarea fantanilor si a cismelelor de baut apa 500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

21. Deversarea de ape menajere de orice fel pe domeniul 
public 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

22. Colectarea in cisterne particulare a apei potabile de la 
sursele publice 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

23. 
Neinlocuirea in procesul de productie a apei potabile 
cu apa industriala, acolo unde procesul de productie 
o permite si exista surse 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

24. 

Lipsa sau montajul defectuos al capacelor la 
caminele aferente retelelor edilitare precum si lipsa 
gratarelor de scurgere existente pe raza municipiului 
Oneşti 

200 - 1000 lei, 
pentru fiecare capac 
sau gura de scurgere 

depistate ca fiind 
lipsa sau montate 

defectuos. 

25. 

Executarea lucrarilor de orice fel si in special a celor 
de sapatura, de-a lungul traseelor sau in intersectie cu 
retelele publice de apa si de canalizare, precum si a 
celor de extindere a retelelor publice de apa si de 
canalizare fara proiect intocmit de un agent economic 
autorizat, insusit de operatorul sistemului public de 
alimentare cu apa si de canalizare. 

500-1000 
lei 

1000-
2000 lei 

26. 

Avarierea sau distrugerea partiala ori totala a unor 
parti din reteaua publica de apa si/sau de canalizare, 
provocata cu ocazia efectuarii de lucrari de 
constructii, va fi remediata de persoana juridica 
vinovata de producerea avarierii sau distrugerii, pe 
cheltuiala sa, fara ca prin aceasta sa fie exonerata de 
plata daunelor produse operatorului cu privire la 
imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile 
publice de alimentare cu apa si/sau de canalizare. 

2000-2500 lei 

27. 

Nerealizarea unui bransament propriu/separatie 
tehnica sau lipsa unei conventii incheiate cu 
proprietarul imobilului sau cu asociatia de 
proprietari, de catre agentii economici si institutiile 
publice care folosesc spatiile cu alta destinatie decat 
cea de locuinta, amplasate la parterul blocurilor 
de locuinte. 
Pentru agentii economici nou infiintati, termenul este 
de 60 zile de la data obtinerii autorizatiei de 
functionare 

1000-2000 lei 

28. 
Nerespectarea obligatiei de bransare la reteaua 
publica de catre agentii economici neautorizati sa 
extraga apa din subteran, precum si alimentarea, din 

1500-2500 lei 



surse proprii, a altor utilizatori , de catre agentii 
economici autorizati, potrivit legii, sa extraga apa din 
subteran numai pentru consum propriu. 

29. 
Livrarea de apa potabila catre utilizatori, care nu 
indeplineste indicatorii de potabilitate prevazuti de 
legislatia in vigoare. 

1000-2500 lei 

30. 

Descarcarea in reteaua de canalizare de ape uzate 
care nu indeplinesc conditiile impuse de normativele 
in vigoare si de avizele operatorului care exploateaza 
instalatiile de canalizare. 
Nerespectarea obligatiei ca in cazul in care apele 
uzate nu se incadreaza in indicatorii de calitate, 
utilizatorii in cauza sa execute instalatii proprii de 
epurare sau de preepurare a apelor uzate 

1500-2500 lei 
 

31. 

Nerespectarea de catre operator a obligatiei de a 
detine o documentatie tehnica actualizata si completa 
a sistemului public de alimentare cu apa si de 
canalizare, inclusiv planurile retelei conform 
proiectului de realizare a acesteia si cu fiecare 
modificare, astfel incat sa poata fi cunoscute in orice 
moment istoricul sistemului si situatia existenta in 
teren. 

2000-2500 lei 

32. 

Nerespectarea de catre operator a obligatiei de a tine 
la zi evidenta (registru sau pe suport informatic) 
pentru:  
a. reparatii si interventii accidentale; 
b. revizii tehnice, reparatii curente, reparatii capitale 
si interventii programate. 

2000-2500 lei 

33. 

Provocarea unor avarii care impiedica continuitatea 
functionarii retelei publice de alimentare cu apa si de 
canalizare ca urmare a exploatarii necorespunzatoare 
a instalatiilor de catre utilizatori. 

1000-
2000 lei 

2000-
2500 lei 

34. 

Nerespectarea de catre operator a termenului pentru 
constatarea defectiunilor la reteaua publica de apa 
(maximum 4 ore de la sesizare) si pentru demararea 
lucrarilor pentru remedierea defectiunilor constatate 
in termen de maximum 24 de ore de la constatare. 

2000-2500 lei 

35. 

Nerespectarea de catre operator a obligatiei de a 
reface locul unde a intervenit pentru reparatii sau 
executia unei lucrari noi, la un nivel calitativ 
corespunzator, in cel mai scurt timp de la terminarea 
lucrarii, sau in termenul stabilit in autorizatia de 
construire. 

2000-2500 lei 

36. 
Nerespectarea de catre operator, in cazul lipsei de 
debit ca urmare a reducerii debitelor de apa ale sursei 
in caz de seceta sau inghet, a obligatiei de a asigura 

2000-2500 lei 



distributia apei dupa un program propus de operator 
si aprobat de reprezentantii autoritatii administratiei 
publice locale, program care va fi va fi adus la 
cunostinta utilizatorilor in timp util, prin diverse 
mijloace (mass-media, afisare la utilizator). 

37. 

Distrugerea constructiilor, a instalatiilor, 
imprejmuirilor, portilor, stalpilor de iluminat, 
semnelor de avertizare, amplasate in zona de 
protectie sanitara si care, conform legislatiei in 
vigoare, apartin domeniului public. 

500-1000 
lei 

1500-
2500 lei 

38. 

Ocuparea sau utilizarea abuziva a terenurilor sau 
utilizarea lor intr-un mod care contravine masurilor 
de protectie a terenurilor din zonele de protectie 
sanitara, indiferent de scop, constituie contraventie 
si se sanctioneaza. 

500-2000 
lei 

500-2500 
lei 

39. 

Afectarea functionarii retelelor publice de apa si de 
canalizare prin accesul la manevrarea armaturilor si 
accesoriilor de catre alte persoane, cu exceptia celor 
autorizate de operator si, in cazuri de forta majora, a 
pompierilor. 

200-1000 
lei 

1000-
2500 lei 

40. 

Neasigurarea si nerespectarea de catre operatorul 
care asigura serviciile de alimentare cu apa din 
sistemul public de alimentare cu apa a masurilor de 
asigurare a protectiei calitatii apei in retelele de 
distributie, prin respectarea timpilor maximi de 
stagnare a apei in rezervoarele de inmagazinare si 
certificarea prin buletine de analiza a apei la sursa si 
in retele in sectiunea de masura (dupa spalarea 
acestora), ori de cate ori intervin lucrari de intretinere 
sau inlaturare a avariilor 

2000-2500 lei 

41. 
Nerespectarea de catre operator a obligatiei de a 
intocmi un program anual de verificare si curatare 
periodica a retelei publice de canalizare. 

2000-2500 lei 

42. 

Nerespectarea de catre operator a obligatiei de a 
intretine curate gurile de scurgerecolectare a apelor 
meteorice si stradale, scop in care va efectua 
verificari si curatari periodice si de a lua masuri 
operative de interventie in locurile inundate in cazul 
ploilor torentiale. 

2000-2500 lei 

43. 

Nerespectarea de catre operator a obligatiei de a 
stabili si de a lua impreuna cu autoritatile 
administratiei publice locale masuri de 
redimensionare a conductelor retelei publice de 
canalizare, de multiplicare si/sau repozitionare a 
gurilor de scurgere-colectare in cazul in care se 
constata producerea sistematica de inundatii in 

2000-2500 lei 



anumite puncte ale retelei publice de canalizare. 

44. Realizarea de bransamente si racorduri de canalizare 
fara avizul operatorului. 

500-1000 
lei 

1000-
2500 lei 

45. 

Nepermiterea de catre utilizator a accesului 
autoritatilor abilitate de lege cu drept de control sa 
verifice instalatiile interioare in legatura cu efectele 
daunatoare pe care acestea le-ar putea avea asupra 
distributiei sau in legatura cu conformarea lor la 
normele de igiena, ori de cate ori exista indicii certe 
in acest sens. 

200-500 lei 
 

46. 

Nerespectarea obligatiei de catre proprietarii 
imobilelor care au acces la retelele noi de distributie 
a apei potabile de a solicita bransarea imobilelor in 
termen de 6 luni de la punerea in functiune a retelei 
stradale respective. 

50-200 
lei 

50-200 
lei 

47. 

Nerespectarea obligatiei de a notifica operatorului 
serviciului, in cazul in care utilizatorul dispune in 
interiorul proprietatii sale si de alte instalatii de 
alimentare cu apa care nu provin din sistemul public 
de distributie a apei. 

200-500 
lei 

200-500 
lei 

48. 
Utilizarea instalatiilor interioare sau a 
bransamentului ca dispozitive de punere la pamant a 
instalatiilor electrice. 

200-500 
lei 

200-500 
lei 

49. 
Manevrarea vanei de concesie a bransamentului de 
apa (apartinand retelei publice) de persoane altele 
decat personalul specializat al operatorului. 

50-200 
lei 

50-200 
lei 

50. 

Nerespectarea de catre utilizator a obligatiei de a lua 
toate masurile necesare pentru asigurarea protectiei si 
integritatii fizice a caminului de bransament, a 
contorului de apa la locul de montaj si a vanelor ce 
echipeaza bransamentul, daca acestea se afla pe 
proprietatea sa 

50-200 
lei 

50-200 
lei 

51. 

Nerespectarea de catre utilizator a obligatiei de a 
notifica operatorului orice modificare privind debitul 
si/sau calitatea apelor uzate, evacuate in reteaua de 
canalizare a orasului, ca urmare a extinderii 
capacitatilor de productie, a modificarii tehnologiilor 
de fabricatie sau a altor cauze. 

200-500 
lei 

1000-
2000 lei 

52. 

Nerespectarea de catre utilizator a obligatiei de a nu 
deversa in reteaua publica de canalizare deseuri, 
reziduuri, substante poluante sau toxice care incalca 
conditiile de descarcare impuse de normele tehnice 
sau ape uzate care in sectiunea de control contin : 
a. materii in suspensie, ale caror cantitate, marime si 
natura constituie un factor activ de erodare a 
canalelor, provoaca depuneri sau stanjenesc curgerea 

200-500 
lei 

1000-
2500 lei 



normala; 
b. substante cu agresivitate chimica asupra 
materialelor din care este realizata reteaua de 
canalizare si statia de epurare a apelor uzate din 
localitate; 
c. substante de orice natura, care, plutitoare sau 
dizolvate, in stare coloidala sau de suspensie, pot 
stanjeni exploatarea normala a canalelor si statiei de 
epurare a apelor uzate sau care, impreuna cu aerul, 
pot forma amestecuri explozive; 
d. substante toxice sau nocive care, singure sau in 
amestec cu apa din canalizare, pot pune in pericol 
personalul de exploatare a retelei de canalizare si a 
statiei de epurare;  
e. substante cu grad ridicat de periculozitate; 
f. substante care, singure sau in amestec cu apa din 
canalizare, pot degaja mirosuri care sa contribuie la 
poluarea mediului inconjurator; 
g. substante colorante, ale caror cantitati si natura, in 
conditiile diluarii realizate in reteaua de canalizare si 
in statia de epurare, determina modificarea culorii 
apei din resursele de apa in care se evacueaza apele 
epurate; 
h. substante inhibitoare ale procesului de epurare a 
apelor uzate sau de tratare a namolului; 
i. substante organice greu biodegradabile in cantitati 
ce pot influenta negativ procesul de epurare ale 
treptei biologice. 

53. 

Nerespectarea de catre utilizatorii care care au 
contract de furnizare a apei precum si de detinatorii 
de surse proprii de alimentare cu apa, a obligatiei de 
a deversa apele uzate provenite din activitatile 
specifice fiecarui tip de utilizator numai in reteaua 
publica de canalizare, in cazul in care strada este 
canalizata . 

200-500 
lei 

500-1500 
lei 

54. 

Neracordarea la canalizarea publica a imobilelor care 
au acces la retelele noi de canalizare (prevazute cu 
racorduri), cuprinse in programele anuale de 
investitii aprobate de autoritatea publica, in termen 
de 6 luni de la punerea in functiune a retelei publice 
de canalizare . 

200-500 
lei 

200-500 
lei 

55. 

Nerespectarea cerintei impuse de operatorul pentru 
servicii de alimentare cu apa si de canalizare ca 
utilizatorii din categoria agentilor economici, care 
deverseaza ape uzate industriale, sa fie dotati cu doua 
tipuri de racorduri distincte: 

2000-2500 lei 



a. un racord pentru ape menajere; 
b. un racord pentru ape industriale. 

56. 

Nerespectarea de catre utilizatorii industriali a 
obligatiei de a controla permanent parametrii apelor 
uzate industriale, astfel ca la deversarea in reteaua 
publica sa respecte indicatorii consemnati in avizul de 
racordare. 

2000-2500 lei 

57. 

Nerespectarea de catre utilizatorii industriali a 
obligatiei de a incheia conventii de deversare a apelor 
uzate cu operatorul serviciului apa canal, de efectua 
analize si de a monta prelevatoare de probe in flux 
continuu, in conditiile stipulate in conventia 
incheiata. 

2000-2500 lei 

58. 

Montarea oricarui dispozitiv sau instalatii care poate 
permite patrunderea apelor uzate in conducta de apa 
potabila sau industriala, fie prin aspirare datorata 
fenomenului de ejectie, fie prin refulare cauzata de o 
suprapresiune produsa in reteaua de evacuare. 

500-1000 
lei 

1000-
2000 lei 

59. 

Executarea fara aprobarea prealabila a operatorului 
de lucrari pentru modificarea instalatiilor de 
alimentare cu apa si de canalizare, daca acestea pun 
in pericol siguranta retelei publice. 

50-200 
lei 

50-200 
lei 

60. 

Executarea de catre detinatorul de instalatii a unor 
legaturi intre instalatii interioare prin care se distribuie 
apa cu destinatii diferite, precum si cele dintre 
conductele de apa potabila si conducte de apa 
nepotabila. 

500-1000 
lei 

500-1000 
lei 

61. 

Executarea de legaturi la reteaua de distributie 
apartinand sistemului public de alimentare cu apa de 
catre utilizatorii care au in dotare instalatii interioare 
ce folosesc apa din alte surse decat ale operatorului. 

500-1000 
lei 

500-1000 
lei 

62. Executarea unei legaturi directe intre conductele de 
aspiratie ale pompelor si bransament. 

500-1000 
lei 

500-1000 
lei 

63. 

Nerespectarea obligatiei de a asigura functionarea 
normala a instalatiei/retelei interioare de alimentare 
cu apa si de canalizare, prin executia tuturor lucrarilor 
de intretinere si reparatie ce se impun in vederea unei 
exploatari optime, pentru a nu se produce pierderi de 
apa, sau, in cazul in care, prin functionarea lor 
necorespunzatoare, creeaza un pericol pentru 
sanatatea publica. Obligatia se extinde si la statiile de 
hidrofoare, rezervoare, statii de pompare interioare 
etc., care se afla in proprietatea utilizatorului; 

500-1000 
lei 

500-1000 
lei 

64. 
Nerespectarea de catre operatorul serviciului apa 
canal a urmatoarelor obligatii: 
a. sa respecte angajamentele asumate prin contractul 

2000-2500 lei 



de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu 
apa si de canalizare; 
b. sa respecte prevederile regulamentului serviciului 
de alimentare cu apa si de canalizare; 
c. sa ia masurile necesare pentru remedierea 
operativa a defectiunilor aparute la instalatiile sale, 
precum si de inlaturare a consecintelor si pagubelor 
rezultate; 
d. sa presteze serviciul de apa si de canalizare la toti 
utilizatorii cu care a incheiat contracte de furnizare si 
utilizare a serviciilor; 
e. sa serveasca toti utilizatorii din aria de acoperire 
pentru care au fost autorizati; 
f. sa respecte indicatorii de performanta ai 
serviciului; 
g. sa furnizeze informatii despre prestarea serviciului 
autoritatilor administratiei publice locale, precum si 
A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de 
autoritatile administratiei publice locale sau/si de 
A.N.R.S.C.; 
h. sa aplice metode performante de management care 
sa conduca la reducerea costurilor de operare; 
i.sa asigure gospodarirea eficienta a apei distribuite 
in municipiul Oneşti, precum si colectarea apelor 
meteorice, canalizarea si epurarea apelor uzate.; 
j. sa furnizeze apa la parametrii de potabilitate impusi 
de normativele in vigoare, cu asigurarea valorilor 
debitelor si a presiunii de serviciu, prevazute in 
contract, indiferent de pozitia utilizatorului in schema 
de functionare; 
k. sa asigure preluarea apelor uzate si meteorice la 
sistemul public de canalizare si sa verifice calitatea 
acestora; 
l. sa realizeze urmarirea continua, prin analize 
efectuate de laboratoare autorizate, a calitatii apei in 
reteaua de distributie si la iesirea din statiile de 
tratare a apei potabile si /sau instalatiile de epurare , 
sa pastreze registrele cu rezultatele analizelor si sa 
puna aceste date la dispozitia personalului 
imputernicit cu sarcini de inspectie si control; 
m. sa intretina si sa verifice functionarea contoarelor 
de masurare a debitelor, in conformitate cu legislatia, 
normele si normativele in vigoare; 
n. sa factureze cantitatile de apa furnizate si serviciile 
de canalizare prestate la valorile masurate prin 
intermediul contoarelor aducand la cunostinta 



utilizatorului modificarile de tarif; 
o. sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile 
utilizatorilor, sa le verifice si sa ia masurile ce se 
impun, dupa caz. La sesizarile scrise operatorul va 
raspunde tot in scris, in termen de maximum 30 de 
zile de la inregistrarea acestora. 

65. 

Nerespectarea de catre utilizator a urmatoarele 
obligatii:  
a. sa respecte clauzele contractului de furnizare 
incheiat cu operatorul serviciului public de 
alimentare cu apa si/sau de canalizare; 
b. toti utilizatorii, indiferent de forma de proprietate, 
au obligatia de a asigura folosirea eficienta si 
rationala a apei preluate din reteaua publica de 
alimentare cu apa, prin incadrarea in normele de 
consum pe locatar, unitatea de produs sau puncte de 
folosinta, conform debitelor prevazute in standardele 
in vigoare; 
c. sa mentina curatenia si sa intretina in stare 
corespunzatoare caminul de bransament/racord, daca 
se afla amplasat pe proprietatea sa; neintretinerea 
corespunzatoare a caminului si a contorului,  
d. sa anunte imediat operatorul despre aparitia 
oricarei deteriorari sau descompletari aparute la 
caminul de bransament/racord, care il deserveste, in 
cazul in care acesta nu se afla pe proprietatea sa; 
e. toti utilizatorii, agenti economici, care utilizeaza in 
procesul tehnologic apa sunt obligati sa furnizeze 
operatorului informatii cu privire la consumurile 
prognozate pentru anul urmator; 
f. sa nu execute lucrari clandestine de ocolire a 
contorului;  
g. sa nu influenteze in nici un fel indicatiile 
apometrului si sa pastreze intacta integritatea 
acestuia, inclusiv sigiliile;  distrugerea sigiliilor si 
orice interventie neautorizata asupra contorului de 
bransament, 
h. sa achite contravaloarea serviciilor furnizate de 
operator, avizate conform normelor în vigoare; 
i. detinatorii de surse proprii de apa care au si 
calitatea de utilizatori ai serviciilor publice de 
alimentare cu apa sunt obligati sa comunice 
operatorului serviciului data punerii in functiune a 
surselor proprii, in vederea facturarii debitelor 
utilizate din acestea si deversate in canalizarea 
publica. In acest scop au obligatia sa instaleze 

50-200 lei 



apometre, sa tina la zi registrul de evidenta, pe baza 
caruia sa se poata calcula si verifica debitul surselor 
proprii; 
j. sa anunte cu 15 zile inainte mutarea din imobil, 
solicitand fie schimbarea titularului de contract, fie 
desfiintarea bransamentului de apa si/sau a racordului 
de canalizare, in cazul desfiintarii imobilului. De 
asemenea, utilizatorul va anunta operatorul in toate 
cazurile in care apar schimbari ale datelor inscrise in 
contractul incheiat cu acesta. 

66. 

Nerespectarea de catre agentii economici care nu se 
alimenteaza cu apa din reteaua publica, dar care 
deverseaza apa uzata in reteaua publica de canalizare, 
a obligatiei de a monta debitmetre cu inregistrare si 
contorizare pe canalul de evacuare a apelor uzate si 
de a le mentine in stare de functionare. 

2000-2500 lei 

67. 

Nedeclararea corecta a suprafetelor 
detinute si declarate de fiecare utilizator pe 
proprie raspundere, constituie contraventie 
si se sanctioneaza. 

500-1000 lei 

68. 

Nerespectarea de catre operator a urmatoarelor 
obligatii privind asigurarea: 
a. gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si 
de canalizare, conform prevederilor contractuale; 
b. evidentei utilizatorilor; 
c. evidentei rezultatelor activitatilor privind citirea 
echipamentelor de masurare, facturarea si incasarea 
contravalorii serviciilor efectuate; 
d. evidentei reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor si 
solutionarea acestora; 
e. evidentei solicitarilor de bransare/racordare la 
sistemul public si a avizelor emise; 
f. accesului neingradit al autoritatii administratiei 
publice locale, in conformitate cu competentele si 
atributiile legale ce ii revin, la informatiile necesare 
pentru stabilirea: 
- modului de respectare si de indeplinire a obligatiilor 
contractuale asumate; 
- calitatii si eficientei serviciilor furnizate/prestate la 
nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in 
contractele de concesionare; 
- modului de administrare, exploatare, conservare si 
mentinere in functiune, dezvoltare si/sau modernizare 
a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana 
incredintata prin contractul de concesiune; 
- modului de formare si stabilire a tarifelor pentru 

2000-2500 lei 



serviciile de apa si de canalizare;  
- stadiului de realizare a investitiilor; 
- respectarii parametrilor ceruti prin prescriptiile 
tehnice si a normelor metrologice. 

69. Preluarea apei direct din conducte si hidranti de 
incendiu de catre persoane neautorizate. 200-500 lei 

70. Consumul de apa, precum si deversarea apelor uzate 
din/in reteaua publica fara contract. 200-500 lei 

 
Capitolul VII 

Alimentarea cu gaze naturale, energie electrică şi 
iluminatul public 

 
Art.10 - Constituie contravenţie următoarele fapte şi se sancţionează cu amendă, 
după cum urmează: 

Nr. 
Crt. Contravenţii 

Cuantum amenzi 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

1. Nementinerea si nefixarea la cota pavajului a pieselor 
vizibile (trape, capace, gratare, rasuflatori etc.). 

500 –   
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

2. 
Deteriorarea aparatelor de masura si control, a 
caminelor unde sunt amplasate acestea, a 
conductelor, racordurilor si robinetilor. 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

3. 

Racordarea la reteaua de gaze, bransarea la instalatia 
electrica ori la iluminatul public fara avizul 
autorităţilor competente şi autorizaţia de racordare, 
eliberată de administraţia publică locală. 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

4. Interzicerea accesului personalului autorizat, la 
instalatiile interioare din incinta beneficiarului. 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

5. Nepozitionarea stalpilor de retele electrice pe 
amplasamentele aprobate 

200 – 
1000 lei 

500 – 
1500 lei 

6. 
Distrugerea retelei si a lampilor de iluminat public, 
daca nu indeplineste elementele constitutive ale unei 
infractiuni. 

200 – 
1000 lei 

500 – 
1500 lei 

7. Modificarea iluminatului public cu ocazia diferitelor 
manifestari fara autorizarile legale. 

200 – 
1000 lei 

500 – 
1500 lei 

8. Inlocuirea si montarea altor lampi de iluminat public 
decat cele autorizate legal. 

200 – 
1000 lei 

500 – 
1500 lei 

9. 

Amplasarea cablurilor aeriene de telecomunicaţii de 
orice natură (telefonie, televiziune, transmisii date, 
internet, etc.) pe stâlpii de illuminat public, fără 
avizul autorităţilor competente şi autorizarea 
lucrărilor de către administraţia publică locală. 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

10. 
Blocarea accesului autorităţilor competente la reţeaua 
de gaze, la instalaţia electrică ori la instalaţiile de 
iluminat public. 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 



Capitolul VIII 
Alimentarea cu energie termică 

 
Art.11 – Constituie contravenţii săvârşite de utilizatori în domeniul serviciului 
energetic de interes local următoarele fapte şi se sancţionează cu amendă, după cum 
urmează: 

Nr. 
Crt. Contravenţii 

Cuantum amenzi 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

1. 

Refuzul utilizatorului de a permite personalului 
imputernicit al operatorului accesul la instalatiile 
proprii in scopul efectuarii controlului, inregistrarii 
consumurilor, executarii lucrarilor de intretinere si 
reparatii, bransarii unor consumatori sau pentru 
debransarea instalatiilor in caz de neplata. 

500 –   1500 lei 

2. 

Folosirea de catre utilizator a apei calde menajere si a 
agentului termic pentru incalzire pentru spalarea 
autovehiculelor, topirea zapezii sau in alte scopuri 
dacat cele prevazute in contractele de furnizare. 

100 – 
300 lei 

200 – 500 
lei 

3. 

Executarea lucrarilor de reparatie capitala a 
instalatiilor de incalzire centrala sau modificarea 
acestora fara documentatie tehnica legal aprobata si 
fara acordul operatorului 

100 – 
300 lei 

200 – 500 
lei 

4. 
Golirea instalatiilor in vederea executarii unor 
modificari sau reparatii fara acceptul scris al 
operatorului 

100 – 
300 lei 

200 – 500 
lei 

5. Activitatile care pot pune in pericol viata, sanatatea 
si/sau bunurile cetatenilor 

200 – 
400 lei 

400 – 700 
lei 

6. Distrugerea sigiliilor si orice interventie neautorizata 
asupra contorului de bransament 

50 – 200 
lei 

50 – 200 
lei 

 
Art.12 – Constituie contravenţii săvârşite de operator în domeniul serviciului 
energetic de interes local următoarele fapte şi se sancţionează cu amendă, după cum 
urmează: 

Nr. 
Crt. Contravenţii 

Cuantum amenzi 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

1. Activitatile care pot pune in pericol viata, sanatatea 
si/sau bunurile cetatenilor. 

200 – 
500 lei 

400 – 700 
lei 

2. 
Practicarea de preturi sau tarife altele decat cele 
stabilite de autoritatea de reglementare competenta si 
de contractul de delegare a gestiunii serviciului. 

200 – 
500 lei * 

3. 
Intretinerea necorespunzatoare sau neluarea masurilor 
de protectie impotriva inghetului a instalatiilor de 
distributie a energiei termice, corespunzator 

200 – 
400 lei 

400 – 700 
lei 



obligatiilor ce revin operatorului potrivit prevederilor 
legale sau clauzelor contractului de delegare a 
gestiunii serviciului. 

4. Furnizarea agentului termic la parametri care pun in 
pericol siguranta instalatiilor de utilizare. 1000 – 2500 lei 

5. 
Fundamentarea si sustinerea cererii de stabilire sau 
de ajustare a preturilor si tarifelor cu date eronate, in 
scopul obtinerii unor tarife si preturi mai mari. 

200 – 
500 lei * 

6. 
Refuzul de a se supune controlului autoritatilor de 
reglementare abilitate in ceea ce priveste preturile si 
tarifele. 

200 – 
500 lei * 

7. 

Producerea, transportul si/sau distributia de energie 
termica fara licenta eliberata de autoritatea de 
reglementare competenta si/sau fara contract de 
delegare a serviciului acordat in conditiile legii de 
autoritatea administratiei publice locale. 

* 

* Contravenţiile sunt sancţionate conform art.45, alin.4 din Legea nr.325/2006. 
 

Capitolul IX 
Publicitatea pe domeniul public 

 
Art.13 – Constituie contravenţie următoarele fapte dacă nu au fost săvârşite în 
astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni şi se 
sancţionează cu amendă, după cum urmează: 

Nr. 
Crt. Contravenţii 

Cuantum amenzi 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

1. 
Lipirea afiselor, posterelor sau anunturilor 
publicitare, precum şi desenarea de semne grafice in 
alte locuri decat cele autorizate. 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

2. Montarea de panouri publicitare sau banere fara 
autorizare. 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

3. Neintretinerea panourilor de afisaj sau de publicitate 
de catre utilizatorii sau detinatorii legali. 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

4. Neschimbarea materialelor de publicitate uzate sau 
deteriorate de catre detinatorii legali ai acestora. 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

5. Expunerea de materiale publicitare in cimitire, de 
catre persoane fizice ori juridice. 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

6. Folosirea mijloacelor de transport in scopuri 
publicitare fara autorizaţie si achitarea taxelor legale. 

500 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

7. Nerespectarea distantei de amplasare a firmelor 
luminoase 1000 – 2000 lei 

8. Nerespectarea distantei intre panoul de reclama si 
elementul cel mai avansat al fatadei unei constructii. 1000 – 2000 lei 

9. Nerespectarea procedurii de amplasare a fiecarui 1000 – 2000 lei 



panou publicitar pe cladiri. 

10. 

Nerespectarea amplasarii panourilor cu lumina 
dinamica in apropierea intersectiilor (la mai putin de 
30,00 m de semnalizarile rutiere) sau in imediata 
vecinatate a cladirilor de locuit. 

1000 – 2000 lei 

11. 

Nerespectarea folosirii materialelor reflectorizante, a 
formei si dimensiunilor indicatoarelor rutiere, 
precum si a culorilor in combinatii specifice 
semnalizarilor rutiere la executia panourilor 
publicitare din zonele cu semnalizare rutiera sau din 
apropierea intersectiilor. 

1000 – 2000 lei 

12. 
Nerespectarea zonelor de amplasare a reclamelor 
sonore sau luminoase, care pot tulbura linistea 
publica. 

1000 – 2000 lei 

13. 

Nerespectarea folosirii in alcatuirea firmelor si 
reclamelor a textelor si imaginilor care contravin 
normelor legale in vigoare sau care aduc atingere 
bunelor moravuri. 

1000 – 2000 lei 

14. 
Nerespectarea prevederilor contractantului care 
monteaza sau demonteaza un sistem publicitar pe 
domeniul public sau privat al municipiului Oneşti 

2000 – 2500 lei 

15. 

Nerespectarea amplasarii formelor de reclama, pe: 
-cladiri monument sau cu valoare istorica, 
arhitecturala sau ambientala; 
-cladiri ce adapostesc sedii ale autoritatilor publice; 
-obiecte de arta monumentala (statui, grupuri statuare 
etc.); 
-garduri ale cimitirelor, lacasurilor de cult si 
gradinilor publice; 
-spatii verzi amenajate si intretinute de asociatiile de 
proprietari; 
-spatii verzi cu caracter ornamental sau cu valoare 
deosebita; 
-locuri de joaca, locuri de odihna existente in zona 
blocurilor de locuinte colective, cu exceptia celor 
aprobate prin hotarare a Consiliului Local. 
-zone de circulatie pietonala cu o latime mai mica de 
2 m; 
-platforme gospodaresti; 
-arbori; 
-stalpi care sustin indicatoare rutiere si semaforizari; 
-fatade vitrate ale unor spatii comerciale, fara acordul 
prealabil al proprietarului –terenuri care fac obiectul 
unor cereri de revendicare sau de constatare a 
dreptului de proprietate. 

2000 – 
2500 lei 

2000 – 
2500 lei 

16. Nerespectarea montarii de semnale rutiere si 2000 – 2500 lei 



indicatoare pe stalpii adiacenti carosabilului doar 
pentru spitale, puncte sanitare, benzinarii. 

17. 

Nerespectarea de catre proprietarii suporturilor de 
publicitate a obligatiei de a mentiona, in mod 
permanent pe suprafata de afisaj, numele si adresa 
societatii, precum si numarul autorizatiei de 
construire. 

2000 – 
2500 lei 

2000 – 
2500 lei 

18. 

Nerespectarea, in perioada in care nu exista contract 
de reclama, de catre proprietarii suporturilor a 
obligatiei de a anunta Primaria Municipiului Oneşti 
si de a acoperi cu folie alba suprafetele de expunere. 

2000 – 2500 lei 

19. 

Amplasarea mesh-urilor pe parapetii balcoanelor 
imobilelor situate pe arterele principale de circulatie, 
pe cladirile cu destinatia de locuit sau in perimetrul 
rezervatiei de arhitectura a municipiului Oneşti. 

2000 – 2500 lei 

20. 

Refuzul de a se conforma măsurilor complementare 
stabilite de autorităţile administraţiei publice locale 
ca urmare a nerespectării regulamentului local de 
reclamă şi publicitate stradală. 

2000 – 2500 lei 

 
 

Capitolul X 
Transportul public local şi transportul în regim de taxi 

 
Art.14 - Constituie contravenţie următoarele fapte dacă nu au fost săvârşite în 
astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni şi se 
sancţionează cu amendă, după cum urmează: 

Nr. 
Crt. Contravenţii 

Cuantum amenzi 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

1. 

Punerea in circulatie a autovehiculelor de orice fel 
care sunt deteriorate, nu indeplinesc conditiile de 
curatenie si igiena sau care au scurgeri de ulei, 
motorina ori alti carburanti sau lubrifianti. 

700 – 1500 lei 

2. 

Utilizarea altor capete de traseu decat cele stabilite 
potrivit Regulamentului local, precum şi circulaţia 
autovehiculelor pe alte trasee şi oprirea în alte staţii 
decat cele stabilite potrivit legii prin Regulamentul 
local de organizare şi executare a serviciilor publice. 

1500 – 2500 lei 

3. 

Conducerea unui autovehicul în zonele de restricţie 
stabilite prin Hotararile Consiliului Local Oneşti,  
fără a poseda autorizaţie de circulaţie, sau cu 
autorizaţie nevalabilă pentru perioada de timp, 
intervalul orar, tonajul, zona, traseul sau categoria 
respectivă. 
 

* 



4. Conducerea unui autovehicul a cărui masă totală 
cântărită depăşeşte masa totală maximă autorizată. * 

5. 
Refuzul conducatorului auto de a supune 
autovehiculul operaţiunilor de cântărire solicitate de 
agenţii constatatori competenţi. 

* 

6. 
Neasigurarea curateniei in locurile de incarcare/ 
descarcare a marfurilor, materialelor, in statii si la 
capetele de linii ale mijloacelor de transport in comun. 

500 – 1000 lei 

7. Neafisarea in statii a graficelor de circulatie si a 
intervalelor orare specifice transportului in comun. 500 – 1000 lei 

8. 
Nerespectarea graficelor de circulatie si a intervalelor 
orare specifice transportului in comun, exceptand 
cazurile de forta majora. 

500 – 1000 lei 

9. Neasigurarea curateniei si igienizarii mijloacelor de 
transport in comun si aflate in circulatie. 500 – 1000 lei 

10. 

Neasigurarea incarcarii si etanseizarii corespunzatoare 
a vehiculelor ce efectueaza transportul diferitelor 
materiale, pentru a preintampina imprastierea lor in 
timpul transportului si murdarirea sau degradarea 
cailor publice. 

500 – 1000 lei 

11. Transportul de materiale explozibile sau inflamabile 
in mijloacele de transport in comun. 500 – 1000 lei 

12. 

Coborarea, urcarea, blocarea sau fortarea usilor 
mijlocului de transport pe timpul mersului, 
transportul de animale vii sau pasari – cu exceptia 
celor acceptate de legislatia in vigoare - transportul 
unor bagaje voluminoase care stanjenesc calatorii, 
transportul materialelor taioase (geamuri, oglinzi, 
unelte agricole, fierastraie, etc.), a obiectelor urat 
mirositoare, a hainelor sau materialelor care 
murdaresc sau agata pe ceilalti calatori, calatoria pe 
mijloacele de transport pe scara sau cu usile deschise. 

60 – 120 lei 

13. 
Antrenarea de discutii cu conducatonul mijlocului de 
transport si intrarea persoanelor straine in cabina 
acestuia pe timpul transportului. 

60 – 120 lei 

14. 
Difuzarea de muzica obscena precum şi 
intrebuinţarea de cuvinte injurioase, indecente sau 
obscene in mijlocul de transport in comun. 

60 – 120 lei 

15. 

Calatoria in mijloacele de transport in comun fara 
legitimatie de calatorie valabila, bilet de calatorie 
valabil, precum si refuzul de a plati biletul de 
suprataxa, in cuantumul stabilit prin hotărâre a 
consiliului local, pe loc in mijlocul de transport. 

60 – 120 lei 

17. 
Deteriorarea aparatelor de taxat, a canapelelor, a 
scaunelor, a instalatiilor de iluminat sau oricare alte 
utilitati din dotarea mijloacelor de transport. 

60 – 120 lei 



18. Provocarea de scandal in mijloacele de transport in 
comun sau incinta dipeceratelor. 60 – 120 lei 

19. 

Fumatul, scuipatul, consumul de seminte si bauturi 
alcoolice, precum si a altor alimente care conduc la 
disconfortul celorlalti calatori si aruncarea de hartii, 
ambalaje si resturi de orice fel in mijloacele de 
transport in comun ori pe geamul acestora. 

60 – 120 lei 

20. Nerespectarea normelor de pastrare a curateniei in 
mijloacele de transport in comun. 60 – 120 lei 

21. 

Cântarea, cu excepţia colindelor in perioada 
sarbatorilor de iarna, în scopul practicării cerşetoriei, 
pe domeniul public, în zonele publice şi in mijloacele 
de transport in comun. 

60 – 120 lei 

22. 
Oprirea mijloacelor de transport in vederea 
imbarcarii/debarcarii calatorilor intre statii sau in afara 
peroanelor sau alveolelor destinate acestora. 

500 – 1000 lei 

23. 
Schimbarea traseelor aprobate de Consiliul Local 
Oneşti de catre conducatorul auto sau alte persoane 
neautorizate. 

500 – 1000 lei 

24. Folosirea mijloacelor de transport in comun in alte 
scopuri decat cele destinate. 500 – 1000 lei 

25. 

Nerespectarea obligatiei controlorilor si conducatorilor 
auto de pe mijloacele de transport in comun de a avea 
o tinuta decenta, un comportament civilizat si de a 
purta la vedere ecusonul sau legitimatia de serviciu. 

60 – 120 lei 

26. 

Degradarea mijloacelor de transport in comun prin 
orice mijloace atat in mers cat si in stationare de catre 
persoanele fizice, daca nu indeplineste elementele 
constitutive ale infractiunii de distrugere. 

60 – 120 lei 

27. 

Nerespectarea de catre taximetristul independent a 
obligatiei de a comunica, in scris, in termen de 10 zile 
lucratoare, Compartimentului Control al activităţii de 
transport, care a eliberat autorizatiile aferente 
activitatii de taximetrie, incetarea activitatii din 
initiativa acestuia. 

500 – 1000 lei 

28. 

Nerespectarea de catre taximetristul independent a 
obligatiei de a asigura executarea serviciilor de 
transport in regim de taxi in conditii de legalitate, 
siguranta si calitate. 

1000 – 2500 lei 

29. 

Nerespectarea obligatiilor prevazute de art. 35 alin. (2) 
lit.a) si alin. (3) lit.a),  art. 47 alin. (3) lit. a), c), e), f), 
j), k), o), u) şi x), art. 47 alin. (4) lit. b) şi d) din 
Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii 
de transport in regim de taxi pe raza municipiului 
Oneşti. 

100 – 500 lei 

30. Nerespectarea obligatiilor prevazute de art. 46 alin.(3) 500 – 1000 lei 



lit.a) si e) şi art. 47 alin. (2) lit. b), c), d), e), j) şi k) din 
Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii 
de transport in regim de taxi. 

31. 
Intervenţia asupra componentelor aparatului de taxat în 
scopul majorării preţului transportului sau neincluderii 
unor venituri realizate în memoria fiscală. 

** 

32. 

Nerespectarea obligatiilor prevazute de art. 47 alin. (3) 
lit. g), p), r), s) şi v), art. 47 alin. (4) lit. a) şi e), art. 47 
alin. (5) lit. b), d) şi e) din Regulamentul de organizare 
si desfasurare a activitatii de transport in regim de taxi 
pe raza municipiului Oneşti. 

** 

33. Utilizarea de aparate de taxat nefiscalizate sau care 
funcţionează cu încălcarea prevederilor prezentei legi.  ** 

34. 

Nerespectarea obligatiilor prevazute de art. 47 alin. (5) 
lit. a), c), f), g) şi h) din Regulamentul de organizare si 
desfasurare a activitatii de transport in regim de taxi  
pe raza municipiului Oneşti. 

** 

35. 
Executarea serviciului de transport în regim de taxi 
sau de închiriere fără a fi autorizaţi de către 
autoritatea de autorizare a municipiului Oneşti. 

** 

36. Funcţionarea dispeceratelor taxi fără autorizaţie de 
dispecerat taxi valabilă. ** 

* Contravenţiile sunt sancţionate conform art.61 din OG nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
** Contravenţiile sunt sancţionate conform art. 55 din Legea nr. 38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

Capitolul XI 
Întreţinerea şi repararea străzilor 

 
Art.15 - Constituie contravenţie următoarele fapte şi se sancţionează cu amendă, 
după cum urmează: 

Nr. 
Crt. Contravenţii 

Cuantum amenzi 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

1. 
Deteriorarea imbracamintii partii carosabile, a 
trotuarelor si a marcajelor rutiere prin circularea cu 
mijloace de transport ori utilaje neadecvate. 

800 – 
1500 lei 

1000 - 
2500 lei 

2. Executarea de lucrari sau interventii la reteaua 
tehnico-edilitara fara autorizarile legale. 

800 – 
1500 lei 

1000 - 
2500 lei 

3. 

Neanuntarea administraţiei locale despre lucrarile de 
constructii, reparatii sau interventii in carosabil, de 
unde rezulta pamant, moloz sau alte deseuri, in 
vederea stabilirii locului de depozitare a acestora. 

800 – 
1500 lei 

1000 - 
2500 lei 



4. 

Neintretinerea permanenta a curateniei santurilor de 
scurgere a apelor pluviale, a podetelor si tuburilor de 
beton aferente acestora, pe intreaga lungime aferenta 
proprietatii, in vederea evitarii inundatiilor ori a 
stagnarii apelor. 

800 – 
1500 lei 

1000 - 
2500 lei 

 
Art.16 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională şi, 
după caz, ridicarea sau blocarea autovehiculelor, cu plata contravalorii prestaţiei 
efectuate, următoarele fapte: 

Nr. 
Crt. Contravenţii 

Cuantum amenzi 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

1. 

Oprirea si stationarea autovehiculelor sau remorcilor 
în apropierea intersecţiilor, pe scuaruri, spaţii verzi, 
trotuare ori în locurile în care oprirea/staţionarea sunt 
interzise conform legii. 

700 – 
1200 lei 

900 - 
1500 lei 

2. 

Stationarea autovehiculelor sau remorcilor agenţilor 
economici pe domeniul public, în afara parcărilor 
amenajate în acest scop, cu excepţia cazurilor de 
încărcare/descărcare mărfuri. 

- 900 - 
1500 lei 

3. 

Oprirea si stationarea autovehiculelor sau remorcilor 
pe locurile de parcare rezervate pentru diferite 
activitati, pentru persoanele cu handicap, marcate si 
semnalizate corespunzator. 

700 – 
1200 lei 

900 - 
1500 lei 

4. 

Parcarea si stationarea autovehiculelor sau remorcilor 
in zona de protectie a santurilor, daca aceasta ar putea 
duce la deteriorarea sau functionarea 
necorespunzatoare a santurilor 

700 – 
1200 lei 

900 - 
1500 lei 

5. 

Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau 
domeniul public fara aprobarea Consiliului Local si 
semnalizarea acestora cu altfel de insemne, marcaje 
sau dispozitive altele decat cele agreate. 

700 – 
1200 lei 

900 - 
1500 lei 

6. Executarea de marcaje stradale sau delimitari acces 
parcari de catre persoane neautorizate. 

700 – 
1200 lei 

900 - 
1500 lei 

7. Organizarea de curse neautorizate auto, moto ori de 
vehicule cu tractiune animala. 

700 – 
1200 lei 

900 - 
1500 lei 

8. 
Circulatia cu biciclete, motorete, scutere, 
ciclomotoare, motoscutere si motociclete pe trotuare, 
cu excepţia pistelor semnalizate în mod corespunzător. 

700 – 
1200 lei 

900 - 
1500 lei 

 
 

Capitolul XII 
Salubrizarea municipiului 

 
 
Art.17 - Constituie contravenţie următoarele fapte şi se sancţionează cu amendă, 
după cum urmează: 



Nr. 
Crt. Contravenţii 

Cuantum amenzi 
Persoane 

fizice, 
inclusiv 
pentru 
P.F.A. 

Persoane 
juridice 

1. 

Neîncheierea contractelor de prestari servicii pentru 
evacuarea deseurilor cu operatorul de salubritate 
licenţiat şi care deţine gestiunea delegată a serviciului 
de salubritate, în condiţiile legii. 

100 - 
1000 lei 

500 - 
2500 lei 

2. 

Abandonarea sau depozitarea deseurilor menajere si 
stradale, a molozului si a ambalajelor şi altor tipuri de 
deşeuri pe spatiile verzi, caile de comunicatii, in 
locurile publice sau in alte locuri decat cele special 
amenajate. 

100 - 
1000 lei 

500 - 
2500 lei 

3. 
Descarcarea directa a deşeurilor menajere in recipiente 
de precolectare secundara (containere, pubele), fara 
strangerea lor prealabila in pungi de plastic inchise. 

100 - 
1000 lei 

500 - 
2500 lei 

4. 
Neasigurarea recipientelor de precolectare secundara 
conform modelelor aprobate de Consiliul Local al 
Municipiului Oneşti 

100 - 
1000 lei 

500 - 
2500 lei 

5. Amplasarea recipientelor de precolectare in alte locuri 
decat cele stabilite sau mutarea lor in locuri nepermise. 

100 - 
1000 lei 

500 - 
2500 lei 

6. 

Schimbarea destinatiei camerelor de colectare a 
gunoiului din dotarea blocurilor, în cazul în care se 
utilizează sistemul de evacuare a deşeurilor prin 
tubulatură. 

100 - 
1000 lei 

500 - 
2500 lei 

7. 
Depozitarea deseurilor pe platformele autorizate in 
afara recipientilor si nementinerea curateniei pe 
platforme sau in jurul recipientilor. 

100 - 
1000 lei 

500 - 
2500 lei 

8. Neasigurarea sau obstructionarea cailor de acces a 
mijloacelor de transport pentru ridicarea recipientilor. 

100 - 
1000 lei 

500 - 
2500 lei 

9. 
Utilizarea cosurilor de gunoi stradale in alte scopuri 
decat depozitarea de catre pietoni a deseurilor din 
ambalaje şi de dimensiuni mici. 

100 - 
1000 lei 

500 - 
2500 lei 

10. 
Neigienizarea dupa fiecare golire a recipientilor si 
neefectuarea dezinfectiei lunare la platformele de 
colectare. 

100 - 
1000 lei 

500 - 
2500 lei 

11. 
Nedotarea punctelor de vanzare stradala pentru 
alimente cu recipiente cu capac pentru colectarea 
deseurilor pentru persoane fizice. 

100 - 
1000 lei 

500 - 
2500 lei 

12. 

Depozitarea in locurile special amenajate pentru 
colectarea gunoaielor sau pe domeniul public si 
privat al municipiului Oneşti a unor deseuri sau 
obiecte cu volum mai mare de 2 mc. sau cu una din 

200 - 500 
lei 

1500 – 
2500 lei 



dimensiuni mai mare de 2,5 m. 

13. 

Depozitarea la depozitul de deseuri autorizat sau in 
alte locuri a deseurilor periculoase, fara avizul 
Primariei Municipiului Oneşti, Direcţiei Judeţene de 
Sănătate Publică Bacău şi a Agenţiei de Protecţie a 
Mediului Bacău. 

500 - 
1000 lei 

1500 – 
2500 lei 

14. 
Utilizarea recipientilor pentru deseuri refolosibile in 
alte scopuri decat cele pentru care sunt destinate, 
fiind inscriptionate cu tipul de deseu. 

200 - 500 
lei 

1500 – 
2500 lei 

15. 
Nerespectarea prevederilor privind conditiile de 
producere, colectare selectiva, reutilizare, reciclare, 
tratare, transport si eliminarea deseurilor. 

100 - 500 
lei 

1000 – 
2500 lei 

16. 

Neridicarea cadavrelor de animale de catre firmele 
specializate la termenele prevazute in contracte si 
neefectuarea dezinsectiei la locurile de unde au fost 
ridicate cadavrele. 

1500 – 2500 lei 

17. Intretinerea necorespunzatoare a mijloacelor de 
transport pentru deseuri de catre operator. 500 – 2500 lei 

18. Lipsa echipamentului de lucru si a ecusonului pentru 
personalul operatorului pentru persoane autorizate. 

100 - 500 
lei 

500 – 
1000 lei 

19. 
Neasigurarea de catre operator a mijloacelor tehnice 
pentru deszapezire conform contractelor incheiate cu 
Municipiul Oneşti, în cazul gestiunii delegate. 

1500 – 2500 lei 

20. 

Impiedicarea operatorilor de a efectua lucrarile de 
deszapezire prin blocarea strazilor si trotuarelor cu 
autovehicule parcate in locuri nepermise sau cu 
marfuri si ambalaje. 

100 - 
1000 lei 

1500 – 
2500 lei 

21. Deversarea de deşeurilor lichide pe spatiile publice. 100 - 
1000 lei 

1500 – 
2500 lei 

22. 
Neincheierea de contracte separate pentru ridicarea 
deseurilor de alta natura decat menajera (deseuri din 
constructii, vegetale si de la animale). 

500 - 
1000 lei 

1000 - 
2500 lei 

23. 
Transportul deseurilor menajere si/sau inerte la 
depozitele autorizate in mijloace auto deschise si 
neacoperite cu plasa de protectie. 

500 – 
1000 lei 

1000 - 
2500 lei 

24. 
Neincheierea contractelor pentru incinerarea 
deseunilor spitalicesti rezultate din activitatea sanitara 
de stat si particulara, pentru unitatile sanitare. 

500 – 
1000 lei 

1000 - 
2500 lei 

 
Art.18 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează: 

Nr. 
Crt. Contravenţii 

Cuantum amenzi 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

1. Neintocmirea graficelor cu frecventa de colectare a 
deseurilor menajere si neavizarea lor de catre - 1000 - 

2500 lei 



organele in drept. 

2. Nerespectarea graficelor de ridicare a deseurilor. - 1500 – 
2500 lei 

3. 
Neinstiintarea Serviciului Monitorizare Utilităţi 
Publice asupra modificarilor ce intervin in graficele 
de colectare a reziduurilor. 

- 1000 - 
2500 lei 

4. Neridicarea intregii cantitati de deseuri si nementinerea 
in stare de curatenie a platformei si recipientilor. - 1000 – 

2500 lei 

5. 
Neefectuarea curateniei cailor publice, parcurilor si a 
altor zone publice de catre operatorul de serviciu 
public autorizat pentru efectuarea acestor lucrari. 

- 1000 – 
2500 lei 

6. 

Neasigurarea manipularii corespunzatoare a 
pubelelor si a cosurilor de deseuri stradale, precum si 
a celor amplasate pe zona verde, de catre personalul 
operatorului serviciului public autorizat pentru a 
evita deteriorarea sau distrugerea acestora. 

500 – 
1000 lei 

1000 – 
2500 lei 

7. 

Netransportarea de îndată a deseurilor vegetale in 
urma amenajarii si intretinerii spatiilor verzi, precum 
si neefectuarea salubrizarii stradale, inclusiv golirea 
cosurilor de gunoi amplasate pe strazi si spatii verzi. 

500 – 
1000 lei 

1000 – 
2500 lei 

8. 

Neridicarea deseurilor menajere si nemenajere din 
depozitele constituite abuziv pe domeniul public si 
netransportarea acestora la rampa ecologica de catre 
persoanele sanctionate potrivit legii. 

500 – 
1000 lei 

1000 - 
2500 lei 

9. 

Distribuirea de produse promotionale, fluturasi 
promotie, desfăşurarea de chestionare/sondaje 
/cercetari/studii/colecte publice, pe domeniul public, 
fara aprobarea Primarului Municipiului Oneşti. 

100 – 
500 lei 

1000 – 
2500 lei 

10. 
Neefectuarea sistematica a platii serviciilor de 
salubritate efectuate sau nepredarea de deseuri in 
derularea contractului cu operatorul de salubritate. 

200 – 
500 lei 

1500 – 
2500 lei 

11. 
Predarea de deseuri menajere, rezultate din comerţ, 
din constructii sau cele provenite de la animale 
transportatorilor neautorizati. 

200 – 
500 lei 

1500 – 
2500 lei 

12. 
Transportul deseurilor de orice fel cu mijloace hipo 
sau cu alte mijloace neadaptate acestei activităţi,     
cu obligarea ridicarii deseurilor si transport la rampa. 

200 – 500 lei 

13. Ruperea pungilor in care s-a efectuat precolectarea si 
imprastierea deşeurilor pe platforma gospodareasca. 

100 – 
500 lei 

1500 – 
2500 lei 

 
Capitolul XIII 

Respectarea normelor de convieţuire socială 
 
Art.19 – (1) Creşterea de păsări şi animale în municipiul Oneşti este permisă numai 
cu respectarea regulamentului local privind deţinerea şi creşterea păsărilor şi 
animalelor, în conformitate cu normele sanitar-veterinare şi de igienă în vigoare. 



(2) Nerespectarea condiţiilor de deţinere şi creştere a păsărilor şi animalelor, 
precum şi nesocotirea normelor sanitar-veterinare şi de igienă în vigoare, constituie 
contravenţie, şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1500 – 2500 lei. 
 
Art.20 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează: 
 

Nr. 
Crt. Contravenţii 

Cuantum amenzi 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

1. 

Neevacuarea ritmica a reziduunilor animaliere 
colectate in fose septice creand astfel disconfort 
vecinilor. Fosa septica va fi amplasata la o distanta de 
10 m fata de cea mai apropiata locuinta conform 
reglementarilor igienico-sanitare in vigoare. 

800 – 1500 lei 

2. 
Amplasarea de grajduri, platforme pentru depozitarea 
gunoiului in curti sau gradini la o distanta mai mica de 
30 m de locuintele limitrofe. 

800 – 1500 lei 

3. 
Murdarirea sau distrugerea mobilierului urban existent 
pe domeniul public (cosuri de gunoi, banci, jocuri 
pentru copii, jardiniere si alte asemenea). 

800 – 1500 lei 

4. 

Amplasarea batatoarelor de covoare si a pubelelor 
pentru colectarea deseurilor menajere la mai putin de 
10 metri de ferestrele imobilelor si fara a respecta 
normele igienico-sanitare in vigoare. 

800 – 1500 lei 

5. 
Utilizarea domeniului public pentru diferite activitati 
gospodaresti (gatit, spalat rufe, covoare, spalat si 
reparat autoturisme si alte asemenea). 

800 – 1500 lei 

6. 

Construirea in mod abuziv pe domeniul public de 
imprejmuiri si adaposturi de animale (caini, pisici etc.) 
sau pasari, precum şi a unor anexe gospodaresti 
neautorizate. 

800 – 1500 lei 

7. Incinerarea sau abandonarea cadavrelor de animale si 
pasari pe domeniul public. 800 – 1500 lei 

Art.21 - (1) Toate animalele de companie vor avea carnet de sănătate cu 
vaccinurile la zi, întreţinându-se igiena în apartamente şi pe părţile comune ale 
imobilului pentru a nu crea disconfort vecinilor. 
(2) Proprietarii, detinatorii legali de caini agresivi sau periculoşi au obligatia sa 
afiseze vizibil o placuta cu inscriptionarea ,,Câine periculos” pe uşa de acces în 
proprietate, să-şi asigure proprietatea cu gard înalt sau măsuri de protecţie în aşa fel 
încât să nu existe posibilitatea ieşirii animalului de sub controlul stăpânului, 
respectiv să deţină şi să utilizeze în permanenţă botniţa, atunci când animalul se 
află pe domeniul public/privat al municipiului Oneşti. 
(3) Nerespectarea condiţiilor de deţinere şi creştere a animalelor de companie, 
respectiv a câinilor agresivi sau periculoşi constituie contravenţie, şi se 
sancţionează cu amendă cuprinsă între 1000 – 1500 lei. 
Art.22 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează: 



Nr. 
Crt. Contravenţii 

Cuantum amenzi 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

1. 
Detinerea si cresterea cainilor si pisicilor in alte 
conditii decat cele prevazute in regulamentele locale 
ori in actele normative specifice. 

500 – 1000 lei 

2. 

Deţinenea de catre proprietari sau asociatiile de 
proprietari a cainilor pe spatiile comune, in jurul 
imobilelor sau in adaposturi amplasate pe domeniul 
public 

500 – 1000 lei 

3. 
Obstructionarea autoritatilor sanitar-veterinare si a 
împuterniciţilor autorităţilor administraţiei publice 
locale de a-si exercita atributiile stabilite prin lege. 

500 – 1000 lei 

4. 

Accesul persoanelor insotite de caini in institutii 
publice, mijloace de transport in comun, sali de teatru 
si cinema, locuri de joaca pentru copii, chiar daca 
acestia sunt prevazuti cu botnita si condusi in lesa, 
inclusiv în cazul in care interdictia nu este semnalizată 
prin indicator corespunzător. 

500 – 1000 lei 

5. 

Nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice a 
normelor de igiena in vigoare referitoare la zonele de 
locuit, daca acestea creeaza riscuri pentru sanatatea 
publica. 

500 – 1500 lei 

6. 

Producerea in mod repetat a zgomotelor care 
depasesc limitele maxime stabilite de normele de 
igiena si de standardele in vigoare pentru zonele de 
locuit. 

500 – 1500 lei 

 
Capitolul XIV 

Conservarea şi protecţia mediului 
 

Art.23 - (1) Protecţia mediului înconjurător şi zonelor verzi constituie obligaţia 
tuturor persoanelor fizice şi juridice, care locuiesc/îşi au sediu/punctul de lucru sau 
care tranzitează municipiul Oneşti. 
(2) Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca 
atare în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea 
lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora. 
(3) Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea 
prevederilor alin. (2) sunt lovite de nulitate absolută. 
Art.24 - (1) Terenurile virane din interiorul municipiului Oneşti, vor fi amenajate 
ca spaţii verzi, in functie de suprafata si relieful lor, in raport cu necesitatile 
populatiei din zonele invecinate.  
(2) Restituirea în natură sau retrocedarea terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau 
prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, proprietarilor sau mostenitorilor 
de drept ai acestora este interzisă. 



(3) Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea 
prevederilor alin. (2) sunt lovite de nulitate absolută. 
Art.25 – În vederea respectării obligaţiilor asumate de România în calitate de 
membru al Uniunii Europene, Municipiul Oneşti are obligaţia de a asigura 26 de 
metri pătraţi de spaţiu verde pe cap de locuitor până în anul 2013. 
Art.26 – (1) În cazul în care pentru executarea unor lucrari autorizate de constructii 
sau reparatii la cladiri sau infrastructura este necesar sa se intervina pe zonele verzi, 
persoanele sau societatile care executa aceste lucrari sau, dupa caz, beneficiarii lor, 
au obligatia de a folosi cat mai putin posibil din zona verde, iar dupa terminarea 
lucrarilor sa indeparteze toate materialele si sa refaca zonele verzi afectate. 
(2) Daca lucrarile prevazute la alin.(1) impun taierea unor arbori sau arbusti, cei 
care executa aceste lucrari sau, dupa caz, beneficiarii lor, vor suporta cheltuielile 
pentru plantarea altor arbori sau arbusti similari. 
(2) Masura prevazuta la alin.(2) nu se aplica in cazul cand distanta de la instalatiile 
subterane urbane cabluri electrice, tevi, conducte pentru gaze, alimentare cu apa, 
canalizare, termoficare) pana la vegetatia lemnoasa sacrificata a fost mai mica de 2 
metri in cazul arborilor si 1,5 metri in cazul arbustilor. 
Art.27 - Se interzice tăierea fără justificare şi aprobare din partea instituţiilor 
abilitate a arborilor şi arbustilor pentru care s-a instituit regimul de protecţie şi 
conservare. 
Art.28 – (1) Asociatiile de proprietari au obligatia de a prelua, pe baza de proces-
verbal, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, 
spatiile verzi aferente blocurilor, spre intretinere.  
(2) Amenajarile ce vor fi necesare in urma proceselor-verbale de predare-primire, 
vor fi efectuate gratuit, in limita materialului dendrofloricol disponibil, de către 
S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A., pe baza de convenţie, cu obligatia 
asociaţiilor de proprietari de a le întreţine pe minim 5 ani. 
Art.29 – (1) In zonele verzi din jurul blocurilor se vor planta numai flori, arbori si 
arbusti ornamentali. 
(2) Cultura plantelor legumicole şi a arbuştilor fructiferi - capsun, coacaz, zmeur 
etc., care au durata scurta de vegetatie si talie mica, este interzisa.  
(3) Plantarea pomilor fructiferi si a vitei de vie este permisa numai daca se adopta 
forme de conducere decorative, bolti, pergole, garduri etc. - si urmaresc, in 
principal, un scop decorativ şi nu un scop economic. 
Art.30 – (1) Taierea totală sau parţială şi toaletarea arborilor din parcuri, gradini, 
scuaruri, aliniamente stradale sau din jurul cladirilor va fi efectuată numai de către 
personalul specializat al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A., pe baza 
constatarilor proprii sau la sesizarile întemeiate ale cetăţenilor. 
(2) Taierea totala sau partiala a arborilor este permisa numai in cazurile cand 
acestia reprezinta un pericol real pentru trecatori, cladiri sau alte bunuri din 
apropiere, impiedica efectuarea unor lucrari autorizate sau reparatii la cladiri si 
infrastructura, sau pun in pericol securitatea circulatiei. 
(3) Taierea totala a arborilor se va face la nivelul solului, fiind interzis sa ramana 
resturi care au un aspect inestetic sau constituie un pericol pentru trecatori ori 
siguranta circulatiei. 



(3) În cazul în care numai parti ale arborilor creeaza inconvenientele prevazute la 
alin.(1) se vor efectua taieri partiale, indepartandu-se numai ramurile respective. 
Art.31 – Pentru refacerea fondului vegetal, la nivelul municipiului Oneşti pentru 
fiecare arbore taiat sa va planta un numar de doi arbori sau 5 arbusti, solicitantul 
avand obligatia fie de a incheia cu S.C. Domeniu Public si Privat Oneşti S.A. un 
angajament de plantare, fie de a achita contravaloarea materialului saditor ce va fi 
asigurat si plantat de operatorul de servicii publice competent. 
Art.32 – Pe spatiile verzi situate pe domeniul public si privat al municipiului 
Oneşti pasunatul animalelor este interzis. Pasunatul se poate realiza numai pe 
suprafetele de pasune situate in extravilanul Municipiului Oneşti, numai în baza 
unui contract de păşunat, încheiat în condiţiile Legii nr.72/2002 – Legea zootehniei. 
Art.33 – Proprietarii sau administratorii apelor de suprafata au obligatia: 
a) sa asigure curatenia si salubrizarea digurilor si a malurilor, a cursurilor de apa, 
decolmatarea acestora; 
b) sa asigure conservarea biodiversitatii speciilor de plante si animale valoroase 
care traiesc in jurul apelor; 
c) sa planteze de-a lungul cursurilor de apa si pe malurile apelor statatoare specii 
forestiere iubitoare de apa, valoroase din punct de vedere ornamental si oenologic. 
Art.34 – (1) Persoanele fizice sau juridice care deversează apele uzate preepurate 
în râurile Caşin, Oituz, Trotuş sau Tazlău vor respecta condiţiile impuse în 
autorizaţia de gospodărire a apelor emisă de S.G.A. Bacău. 
(2) Se interzice persoanelor fizice sau juridice evacuarea de ape uzate din sistemele 
proprii de canalizare sau fose septice în râurile Caşin, Oituz, Trotuş sau Tazlău. 
(3) Se interzice persoanelor fizice sau juridice construirea şi utilizarea de puţuri 
absorbante pentru colectarea apelor uzate. 
Art.35 – (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, după cum 
urmează: 

Nr. 
Crt. Contravenţii 

Cuantum amenzi 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

1. 
Deteriorarea spatiilor verzi si a materialului 
dendrofloricol existent prin rupere, taiere, calcare sau 
prin alte mijloace. 

800 – 
1500 lei 

1000 - 
2500 lei 

2. 
Efectuarea taierilor de corectii, doborâri, defrisari, 
scoaterea din radacini a arborilor, arbustilor, puietilor 
sau a lastarilor fara autorizarile legale. 

800 – 
1500 lei 

1000 - 
2500 lei 

3. Obstructionarea activitatii de toaletare si taiere 
arbori. 

500 – 
1000 lei 

800 – 
1500 lei 

4. Nerespectarea angajamentului de plantare de catre 
solicitant. 

800 - 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

5. 
Efectuarea plantarilor de arbori sau arbusti pentru 
amenajarea sau refacerea zonelor verzi pe 
amplasamente si fara autorizarile legale. 

800 – 
1500 lei 

1000 - 
2500 lei 

6. Schimbarea destinatiei zonelor verzi preluate în 
întreţinere. 

800 – 
1500 lei 

1000 - 
2500 lei 

7. Neintretinerea in stare corespunzatoare a terenurilor, 800 – 1000 - 



spatiilor verzi de catre proprietari sau asociatiile de 
proprietari. 

1500 lei 2500 lei 

8. 
Neintretinerea si nesalubrizarea spatiilor situate intre 
limita de proprietate si rigola de scurgere a apelor de 
catre asociatiile de proprietari/locatari. 

800 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

9. 

Tăierea fără justificare şi aprobare din partea 
instituţiilor abilitate a arborilor, arbustilor şi  pentru 
cei care s-a instituit regimul de protecţie şi 
conservare. 

800 – 1500 lei 

10 
Taierea in mod inestetic a arborilor sau arbustilor 
constituind un pericol pentru trecători ori pentru 
siguranta circulatiei. 

800 – 
1500 lei 

1000 - 
2500 lei 

11. Traversarea sau calcarea cu piciorul a zonelor verzi  
de catre persoanele fizice. 

800 – 
1500 lei - 

12. 
Contaminarea, poluarea cu deseuri de orice natura a 
râurilor Caşin, Oituz, Trotuş sau Tazlău şi a altor 
amenajeri hidroedilitare (lacuri, ochiuri de apa). 

800 – 
1500 lei 

1000 – 
2500 lei 

13. 

Nedecolmatarea, necuratirea si nesalubrizarea 
malurilor râurilor Caşin, Oituz, Trotuş sau Tazlău de 
catre agentii economici care deverseaza ape uzate in 
aceste răuri, conform prevederilor din autorizatia de 
gospodarire a apelor. 

800 – 
1500 lei 

1000 - 
2500 lei 

14. 

Cultivarea plantelor leguminoase care au durata 
scurta de vegetatie si talie mica, plantarea pomilor si 
arbustilor fructiferi in zona blocurilor de locuinte, în 
scop economic. 

800 – 
1500 lei 

1000 - 
2500 lei 

15. Nementinerea in stare corespunzatoare a locurilor de 
agrement, de catre detinatorii legali. 1000 – 2500 lei 

16. Circulatia sau stationarea autovehiculelor sau 
vehiculelor in parcuri sau pe zone verzi. 1000 – 2500 lei 

17. Arderea deseurilor vegetale, menajere sau de alta 
natura pe domeniul public. 1000 – 2500 lei 

18. 

Paşunatul animalelor în zonele verzi de pe domeniul 
public şi privat al municipiului Oneşti, precum şi 
păşunatul în extravilan, fără contract de păşunat 
încheiat în condiţiile legii. 

1500 – 2500 lei 

19. 

Nepredarea amplasamentului ocupat către 
administratorul domeniului public si privat al 
municipiului Oneşti pentru repararea domeniului 
public. 

1000 – 2500 lei 

20. 

Executarea lucrarilor de construcţie, de foraje şi 
excavări pe domeniul public, precum şi a lucrărilor 
de racorduri şi branşament la reţelele publice, fără 
autorizaţia Primarului Municipiului Oneşti. 

1500 – 2500 lei 



(2) Contravenienţii care prin faptele săvârşite au distrus zonele verzi sau au produs 
pagube domeniului public/privat al municipiului Oneşti au obligaţia să plătească 
pentru distrugerile/daunele provocate. 
(3) Contravaloarea refacerii zonelor verzi distruse sau a domeniului public/privat al 
municipiului Oneşti prin faptele prevăzute la alin.(1) va fi suportată de catre cei 
care au produs paguba. 
(4) Tarifele de determinare a despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin 
săvârşirea contravenţiilor se aprobă prin dispoziţie a primarului, în urma evaluării 
efectuată de inspectorii de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Oneşti. 
Art.36 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează: 

Nr. 
Crt. Contravenţii 

Cuantum amenzi 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

1. 

Însusirea arborilor doborati in urma unor fenomene 
naturate sau a arborilor care au fost taiati, scosi din 
radacini in cadrul unor lucrari specifice, fara aprobarea 
S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A.. 

700 - 
1200 lei 

1000 - 
2000 lei 

2. Aplicarea unor tratamente cu pesticide fara 
autorizatiile legale. 

700 – 
1200 lei 

1000 – 
2000 lei 

3. 
Nemontarea tubulaturii pentru evacuarea gazelor arse 
la instalatiile proprii de incalzire astfel incat sa nu 
produca disconfort vecinatatilor. 

400 - 800 
lei 

600 - 
1000 lei 

4. 
Prelucrarea sau depozitarea unor materiale care 
emana mirosuri pestilentiale sau fum ori provoacă în 
orice mod poluarea aerului.  

400 - 800 
lei 

600 - 
1000 lei 

5. 

Neluarea masurilor de colectare in containere 
speciale, neutratizare si evacuarea pe rampe special 
amenajate a deseurilor si rezidurilor grosiere, a 
uleiurilor, grasimilor, solventilor, vopselelor, 
detergentilor, produselor petroliere si a altor 
substante chimice rezultate din procesele tehnologice 
a diferite obiective. 

400 - 800 
lei 

600 - 
1000 lei 

6. 

Nerespectarea sarcinilor stabilite de autoritatile 
competente privind conditiile de producere, 
colectare, reutilizare, reciclare, tratare, transport si 
eliminare deseuri. 

* * 

7. 

Arderea miristilor, tufarisurilor sau vegetatiei 
ierboase de catre proprietarii si detinatorii de terenuri 
cu titlu sau fara titlu fara acceptul autoritatii 
competente pentru protectia mediului si fara 
informarea in prealabil a serviciilor publice 
comunitare pentru situatii de urgenta. 

* * 

8. 

Neintretinerea perdelelor forestiere, a aliniamentelor 
de protectie, spatiilor verzi, parcurilor, gardurilor vii 
pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a 
atmosferei, protectia fonica si eoliana de catre 

* * 



proprietarii si detinatorii de terenuri cu sau fără titlu. 

9. 

Neluarea măsurilor de salubrizare a terenurilor 
neocupate productiv sau funcţional, în special a celor 
situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutiere, 
feroviare de către proprietarii şi deţinătorii de 
terenuri cu sau fără titlu. 

* * 

10. Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii 
verzi prevăzute ca atare în planurile urbanistice. * * 

11. Degradarea mediului prin depozitări necontrolate de 
deşeuri de orice fel. * * 

12. 

Neîntreţinerea şi neînfrumuseţarea clădirilor, a 
curţilor şi împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi 
din curţi şi dintre clădiri, a arborilor decorativi, în 
conformitate cu planurile de urbanism. 

* * 

13. 
Deversarea de către persoanele fizice si juridice în 
apele de suprafaţă sau subterane a apelor uzate, 
fecaloid menajere. 

* * 

14. 
Poluarea apelor de suprafaţă prin spălarea de obiecte, 
produse, ambalaje, materiale, autovehicule sau 
remorci. 

* * 

15. Depozitarea pe maluri, în albiile râurilor, apele de 
suprafaţă şi în zonele umede deşeuri de orice fel. * * 

16. 
Introducerea în apele de suprafaţă şi în zonele umede 
a substanţelor explozive, tensiune electrică, narcotice 
sau alte substanţe periculoase. 

* * 

17. 
Deversarea în apele de suprafaţă sau subterane ape 
uzate, substanţe petroliere sau periculoase, ape care 
conţin substanţe periculoase. 

* * 

18. 
Refuzul de a facilita organelor de control verificarea, 
inspectia si controlul activitatilor ai caror titulari 
sunt. 

* * 

19. 

Nerealizarea in totalitate si la termen a masurilor 
impuse in conformitate cu actele de reglementare si 
prevederile legale de persoanele imputernicite cu 
verificarea, inspectia si controlul in domeniul 
protectiei mediului. 

* * 

* Contravenţiile sunt sancţionate conform art.96 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Capitolul XV 
Protecţia sanitară în locurile publice 

 
Art.37 - Organizatorii manifestarilor culturale sau sportive care se desfasoara in 
sali de spectacole, cinematografe, sali de sport, stadioane, alte locuri publice 
autorizate legal, au urmatoarele obligatii: 



a) Sa permita accesul unui numar cel mult egal de spectatori cu capacitatea salii, 
stadionului sau locului public autorizat; 
b) Sa permita accesul permanent la usile si caile de evacuare a persoanelor si 
bunurilor in caz de urgenta, sa ia masuri rapide de localizare a incendiilor si de 
limitare a efectelor altor accidente; 
c) Sa asigure prezenta, pe toata durata manifestarii, a personalului instruit, care 
cunoaste planurile de evacuare şi a personalului de pază pentru a asigura evacuarea 
in conditii de siguranta a spectatorilor, in caz de incendiu sau alte evenimente 
negative; 
d) Sa interzica accesul spectatorilor cu materiale inflamabile, explozive sau de alta 
natura, care pot periclita viata si integritatea corporala a celor care le folosesc sau a 
altor persoane; 
e) Sa interzica accesul persoanelor in stare de ebrietate sau turbulente si sa 
evacueze prin organele specializate de indata persoanele care perturba desfasurarea 
spectacolului sau manifestarii; 
f) Sa puna in timp optim in vanzare biletele, vizate de compartimentul financiar-
contabil al autorităţilor locale, respectand prevederile prevazute la lit.a) si sa 
permita accesul in timp util, pentru ca la intrarea spectatorilor sa nu se produca 
aglomeratie sau dezordine; 
g) Sa asigure buna functionare a instalatiilor de lumini, sonorizare, aerisire, 
incalzire, pentru ca spectatorii sa poata urmari in cele mai bune conditii spectacolul 
sau manifestatia respectivă; 
h) Imediat dupa incheierea manifestarii sa ia masuri pentru evacuarea in siguranta a 
spectatorilor, prevenirea faptelor antisociale, asigurarea curateniei si repararea 
eventualelor pagube produse, astfel incat sala sau stadionul sa fie permanent gata 
pentru organizarea unei noi manifestari; 
i) Sa asigure igienizarea si buna functionare a grupurilor sanitare, dotarea acestora 
in conformitate cu reglementarile sanitare; numarul acestora trebuie sa fie corelat 
cu capacitatea salii sau a stadionului, potrivit normelor sanitare; 
j) Sa respecte prevederile legale privind stabilirea locurilor speciale pentru fumat şi 
sa indice aceste locuri in mod vizibil. 
Art.38 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda cuprinsa între 1 000 
- 2500 lei pentru organizatorii manifestarilor culturale sau sportive care nu au 
respectat obligatiile prevazute la art.37. 
Art.39 - Persoanele care participa in calitate de spectatori, la manifestarile culturale 
si sportive, organizate in cinematografe, sali de spectacole, sali de sport, stadioane 
si alte locuri publice autorizate, sunt obligate: 
a) Sa intre in sala sau stadion numai pe baza de bilet, abonament sau invitatie, cu 
exceptia cazurilor cand intrarea este libera; 
b) Sa pastreze ordinea si curatenia in locul de desfasurare al manifestarii, sa aiba o 
tinuta decenta si un comportament civilizat, sa dea concurs oamenilor de ordine in 
izolarea si evacuarea persoanelor care comit acte de indisciplina, sa pastreze calmul 
si ordinea la intrarea si iesirea in caz de urgenta, sa respecte regulile de prevenire si 
stingere a incendiilor; 
c) Sa filmeze numai in locurile permise, amenajate si indicate in mod vizibil; 



d) Sa nu introduca in locul de desfasurare al manifestarii bauturi alcoolice, 
materiale sau substante pirotehnice sau periculoase. 
Art.40 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 - 
500 lei încălcarea de către persoanele fizice în calitate de spectatori a obligaţiilor 
prevăzute la art.39. 
 

Capitolul XVI 
Protecţia publică în pieţe, târguri, bazar şi obor din municipiul Oneşti 

 
Art.41. – Instituţia Publică Administraţia Pieţei, Bazarului, Oborului şi Parcări 
Oneşti are următoarele obligaţii: 
a) sa asigure prin mijloace specializate proprii sau sa incheie cu societatile de 
salubrizare contracte ferme de ridicare a deseurilor si sa urmareasca respectarea 
riguroasa a graficelor de ridicare a deseurilor; 
b) sa stabileasca reguli obligatorii pentru toate persoanele care desfasoara activitati 
comerciale privind pastrarea ordinii si curateniei si sa le aduca la cunostinta aceste 
reguli; 
c) sa asigure cai de acces pentru mijloacele de transport care efectueaza 
aprovizionarea, salubrizarea sau interventiile in caz de urgenta; 
d) sa asigure in fiecare piata prezenta unui numar suficient de angajati care sa 
supravegheze respectarea regulilor stabilite pentru desfasurarea unui comert 
civilizat; 
e) sa puna la dispozitia comerciantilor cantare verificate si omologate din punct de 
vedere metrologic; 
f) sa asigure sectorizarea pietelor pe categorii de produse si sa asigure in fiecare 
sector conditiile specifice pentru comercializarea categoriilor de produse la 
parametrii optimi pentru un comert civilizat: 
g) sa urmărească şi să incaseze taxele stabilite de Consiliul Local de la toti 
comerciantii şi utilizatorii din zonele publice, precum şi contravaloarea utilităţilor 
consumate, sa elibereze chitante si facturi la termenele scadente, în condiţiile legii; 
h) sa asigure puncte pentru colectarea deseurilor refolosibile, a celor biodegradabile 
si a ambalajelor; 
i) sa permita comercializarea de produse agroalimentare numai persoanelor care pot 
au certificate de producător eliberate în condiţiile legii şi care justifică provenienţa 
mărfii şi calitatea acesteia; 
Art.42 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 - 
1500 lei - pentru personalul de executie, respectiv între 1000 - 2500 lei - pentru 
personalul de conducere, în situatia nerespectării obligaţiilor de serviciu prevăzute 
de art.41. 
Art.43. - Persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati comerciale in 
pietele, targurile, bazar şi obor sunt obligate: 
a) sa respecte regulile stabilite de Administratia Pietei privind curatenia si ordinea 
in piete, târguri, bazar şi obor; 
b) sa permită accesul mijloacelor de transport care efectueaza aprovizionarea si 
salubrizarea in piete, precum şi interventiile in caz de urgenta; 



c) sa dea dovada de comportament civilizat in relatiile cu clientii si ceilalti 
comercianti din piata, sa aiba o tinuta decenta si ecuson de identificare; 
d) sa pastreze si sa comercializeze produsele in conditii igienico-sanitare; 
e) sa cantareasca în mod corect produsele comercializate si sa permita clientilor sa 
verifice daca produsele au fost cantarite exact; 
f) sa foloseasca numai cantare venificate, omologate si inregistrate la Administratia 
Pietei; 
g) sa achite taxele stabilite de Administratia Pietei pentru produsele pe care le 
comercializeaza, sa pastreze chitantele pana la plecarea din piata si sa le prezinte 
organelor de control abilitate; 
h) sa ridice marfa nevanduta si sa depoziteze ambalajele si alte obiecte sau deşeuri 
rămase după desfacerea mărfurilor, în timpul şi după terminarea vânzării, numai in 
locurile special amenajate; 
i) sa afiseze la loc vizibil datele de identificare, denumirea si originea produsului si 
preturile practicate; 
j) sa respecte programul de functionare al pietei, targului, bazarului sau oborului; 
k) sa respecte programul de acces pentru aprovizionare al autovehiculelor si de 
stationare a acestora pe o perioada de maximum 30 minute (timpul legal de 
incarcare si descarcare a marfurilor); 
l) sa nu distruga, degradeze sau modifice amplasamentul pentru mijloacele fixe sau 
obiectele de inventar; 
m) să comercializeze în piaţa agroalimentară numai produsele agoalimentare 
necesare aprovizionării populaţiei sau a agenţilor economici de profil; 
n) să comercializeze produsele de origine animală numai cu aprobarea prealabilă a 
Primarului Municipiului Oneşti şi numai în locurile special aprobate de acesta, cu 
respectarea condiţiilor sanitar-veterinare prevăzute de lege; 
o) să comercializeze alte tipuri de produse numai cu aprobarea prealabilă a 
Primarului Municipiului Oneşti şi numai în locurile special aprobate de acesta; 
p) să nu sacrifice animalele destinate vânzării decât în locurile special amenajate şi 
cu respectarea strictă a normelor sanitar-veterinare în vigoare; 
p) să nu comercializeze produsele pe suprafeţele destinate circulaţiei pietonilor sau 
vehicolelor din piaţă, şi să nu blocheze căile de acces; 
r) să nu prezinte la vânzare produse murdare, alterate sau degradate; 
s) să menţină curăţenia locului unde îşi desfăşoară activitatea de comerţ şi să nu 
stânjenească activitatea celorlalţi participanţi la actul de comerţ. 
Art.44. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 - 
500 lei - pentru persoane fizice, respectiv între 200 - 1000 lei - pentru persoane 
juridice, încălcarea de către comercianţi a prevederilor art.43. 
Art.45 – Constituie contravenţie următoarele fapte dacă nu au fost săvârşite în 
astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni şi se 
sancţionează cu amendă, după cum urmează: 

Nr. 
Crt. Contravenţii 

Cuantum amenzi 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

1. Lipsa documentelor justificative privind 
provenienta produselor si a celor ce atesta 

1500-2500 
lei 

1500 – 2500 
lei 



calitatea produselor. 

2. Vanzarea produselor de orice tip direct din 
vehiculele de transport. 

500 - 1000 
lei 

500 - 1000 
lei 

3. Desfasurarea de activitati comerciale en-gros 
sau en-detail in parcarile de aprovizionare. 

200 – 1000 
lei 

500 – 1000 
lei 

4. 

Nerespectarea sectorizarii pe tipuri si genuri de 
produse de catre comercianti, precum si 
comercializarea altui tip de produse decât cel 
pentru care a primit aprobare conformă 
sectorului stabilit. 

500 – 1000 
lei 

1000 – 2000 
lei 

5. 
Desfasurarea activitatii in piete si obor fara 
detinerea de catre administratorul legal a 
autorizatiei sanitare si sanitar-veterinare. 

- 1500 – 2000 
lei 

6. Desfasurarea activitatii comerciale pe alei si pe 
caile de acces din interiorul pietelor. 

500 - 1000 
lei 

2000 – 2500 
lei 

7. 
Stationarea mijloacelor de transport pe caile 
publice din jurul platourilor pietelor, cu 
exceptia celor autorizate. 

500 - 1000 
lei 

500 - 1000 
lei 

8. Nerespectarea suprafetei inchiriate/concesionate 
in imobilul Centrului Comercial Piaţă. 200 – 500 lei 

9. Deteriorarea mobilierului din interiorul 
Centrului Comercial Piaţă. 200 – 500 lei 

10. 

Neplata sistematică a utilităţilor consumate 
proporţional cu suprafeţele  închiriate/ 
concesionate din interiorul Centrului 
Comercial Piaţă. 

200 – 500 lei 

11. 
Nerespectarea si neintretinerea curateniei in 
spatiul inchiriat/concesionat precum şi în faţa 
acestuia. 

200 – 500 lei 

12. Fumatul şi consumul de bauturi alcoolice in 
spatiile închise inchiriate/concesionate. 200 – 500 lei 

13. 

Perceperea diferentelor de pret in cazul 
practicarii unor preturi mai mari sau a 
valorificarii unor cantitati mai mari decat cele 
inscrise in documentele legale. 

2000 – 2500 lei 

14. 
Folosirea mijloacelor de incalzire improvizate 
sau a altor improvizaţii care pot provoca 
incendii. 

200 – 500 lei 

15. 
Functionarea in afara programului avizat 
potrivit legii prin autorizaţia de funcţionare şi 
profil de activitate. 

500 lei 
in cazul 
repetarii 

contraventiei 
- retragerea 
autorizaţiei 

1000 lei 
in cazul 
repetarii 

contraventiei 
- retragerea 
autorizaţiei 



Art.46 – Produsele agroalimentare confiscate vor fi valorificate, după caz, în cadrul 
Programelor sociale de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor 
aflate în stare de necesitate sau dificultate din evidenta Direcţiei de Asistenţă 
Socială Oneşti, respectiv la Stabilimentul pentru câini fără stăpân, prin Direcţia 
Tehnică a Domeniului Public şi Privat Oneşti, în mod gratuit. 

 
Capitolul XVII 

Autorizarea profilului şi activităţilor comerciale 
 

Art.47 – (1) Desfăşurarea activităţilor economice pe teritoriul municipiului Oneşti 
de către agenţii economici, persoane fizice sau juridice, în spaţii proprietate privată 
şi/sau proprietate publică a unităţii administrativ-teritorială sau de stat, este supusă 
autorizării de către Primarul Municipiului Oneşti, în condiţiile Regulamentului-
cadru privind autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în municipiul Oneşti. 
(2) Persoanele fizice şi juridice îşi vor desfăşura activitatea economică numai în 
locurile autorizate în condiţiile legii. 
Art.48 - (1) Persoane fizice sau juridice care desfăşoară activităţi economice pe 
teritoriul municipiului Oneşti au obligaţia de a obţine anual Autorizaţia de 
Funcţionare şi Profil de activitate, denumită în continuare autorizaţia, eliberată de 
Primarul Municipiului Oneşti. 
(2) Autorizaţia va fi solicitată de către agentul economic pentru fiecare punct de 
lucru unde desfăşoară activitate anticipat desfăşurării oricăror activităţi comerciale. 
Art.49 – Constituie contravenţie următoarele fapte dacă nu au fost săvârşite în 
astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni şi se 
sancţionează cu amendă, după cum urmează: 

Nr. 
Crt. Contravenţii 

Cuantum amenzi 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

1. 
Funcţionarea unităţilor economice pe teritoriul 
municipiului Oneşti fără Autorizaţie de Funcţionare şi 
Profil de activitate valabilă, eliberată în condiţiile legii. 

2000 – 2500 lei 

2. 

Desfăşurarea de acte de comerţ de orice natură pe 
domeniul public sau privat al municipiului Oneşti fără 
autorizarea prealabilă din partea Primarului 
Municipiului Oneşti. 

1000 – 2500 lei 

3. 

Nerespectarea de către agenţii economici la sediul/ 
punctul de lucru a normelor sanitare, sanitar-
veterinare, prevenirea şi stingerea incendiilor şi 
protecţia mediului, precum şi nerespectarea oricăror 
norme legale specifice domeniului de activitate în care 
îşi desfăşoară activitatea. 

1000 – 2500 lei 

4. Nerespectarea orarului de funcţionare al unităţii 
comerciale, astfel cum a fost aprobat prin autorizaţie. 1000 – 2500 lei 

5. 
Amplasarea pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Oneşti a chioşcurilor de vânzare fără 
respectarea condiţiilor de amplasare stabilite prin 

1000 – 2500 lei 



autorizaţie. 

6. 

Amplasarea de rulote, tarabe sau alte mijloace de 
prezentare a mărfii în vederea practicării de comerţ pe 
domeniu public, cu excepţia incintei pieţelor şi a unor 
evenimente deosebite, pentru activităţi comerciale cu 
caracter sezonier, fără autorizarea prealabilă din partea 
Primarului Municipiului Oneşti. 

1000 – 2500 lei 

7. 
Desfacerea de băuturi alcoolice neîmbuteliate, în 
zonele publice, la mese, tarabe, tonete, sau orice alte 
forme care nu au spaţii de deservire interioară. 

1000 – 2500 lei 

8. 

Nerespectarea obligaţiei de a păstra şi întreţine 
curăţenia străzii şi spaţiilor în jurul unităţii – trotuare, 
spaţii verzi, la baza bordurilor, inclusiv curăţirea 
zăpezii de pe trotuare. 

500 – 1000 lei 

9. 

Nerespectarea obligaţiei unităţilor comerciale ale căror 
sedii sau puncte de lucru sunt situate pe bulevarde, 
străzi, alei sau pieţe şi care utilizează drumurile 
publice din Municipiul Oneşti de a achita taxa specială 
de salubritate-mediu, prevăzută de lege, pentru 
susţinerea activităţii salubrizării zonelor publice din 
Municipiul Oneşti. 

500 – 1000 lei 

11. 

Nerespectarea obligaţiei unităţilor comerciale care au 
sediul sau puncte de lucru pe teritoriul Municipiului 
Oneşti de încheiere a contractului de salubrizare cu 
operatorul serviciilor de salubrizare din Municipiul 
Oneşti în vederea ridicării şi preluării deşeurilor 
menajere şi nemenajere rezultate din activitatea 
economică efectuată. 

500 – 1000 lei 

12. Neafişarea în locul desfăşurării activităţii comerciale 
a autorizaţiei de funcţionare. 500 – 1000 lei 

13. 

Refuzul de a prezenta autorizaţia de funcţionare, 
precum toate documentele şi actele cu privire la 
activitatea desfăşurată organelor de control abilitate 
la solicitarea acestora. 

500 – 1000 lei 

 
Capitolul XIX 

Procedura de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 
 

Art.50 – (1) Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi 
sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului României sau prin 
hotărâri ale Consiliului General, respectiv ale consiliilor locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale. 
(2) Sancţiunile contravenţionale principale ce se pot aplica sunt:  
a) avertismentul şi  
b) amenda. 
(3) Sancţiunile contravenţionale complementare ce se pot aplica sunt: 



a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii; 
b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de 
exercitare a unei activităţi; 
c) închiderea unităţii; 
d) măsuri de executare silită asupra veniturilor şi bunurilor mobile/imobile; 
e) suspendarea activităţii agentului economic; 
f) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi 
de comerţ exterior, temporar sau definitiv; 
g) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială. 
(4) Sancţiunile se stabilesc proporţional cu gradul de pericol social al faptei 
săvârşite. 
Art.51 – (1) Pentru una şi acceaşi contravenţie se aplică o sancţiune 
contravenţională principală şi una sau mai multe sancţiuni complementare. 
(2) În cazul în care contravenientul nu respectă obligaţia de a înlătura situaţia creată 
prin săvârşirea contravenţiei, organul constatator poate aplica, în mod repetat, după 
fiecare somaţie la care contravenientul nu se conformează, o nouă amendă pentru 
contravenţia săvârşită. 
(3) În cazul persoanelor juridice de drept public sau privat sancţiunea se aplică, 
după caz, organului de conducere al acestora, director, administrator, persoanei care 
a avut sarcina de a urmări îndeplinirea obligaţiilor respective sau persoanei fizice 
care a săvârşit efectiv fapta contravenţională, după caz. 
Art.52. – (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul asigurării şi 
păstrării curăţeniei şi ordinii, buna gospodărire şi respectarea normelor de igienă pe 
teritoriul municipiului Oneşti, se face de către: 
- Primar şi împuterniciţii acestuia; 
- Organele de Poliţie şi Jandarmerie; 
- Personalul specializat din Poliţia Comunitară/Locală; 
(2) Agenţii constatatori împuterniciţi prin dispoziţie a Primarului Municipiului 
Oneşti au obligaţia prezentării Legitimaţiei de control, potrivit modelului prezentat 
în Anexa la prezentul Regulament. 
Art.53. - În cazul aplicării sancţiunii contravenţionale cu amendă, contravenientul 
persoană fizică poate achita amenda pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la 
data încheierii procesului - verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, 
jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul regulament, agentul 
constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. 
Art.54 – (1) Agentul constatator stabileşte sancţiunea contravenţională principală 
şi/sau complementară în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. 
(2) În afara sancţiunilor prevăzute la alin.(1), agentul constatator va stabili în 
cuprinsul aceluiaşi proces-verbal atunci când va fi cazul, în măsura în care este 
posibil şi valoarea pagubei produse prin contravenţie, în condiţiile legii.  
(3) După caz, agentul constatator are dreptul de fotografia sau filma faptele care 
constituie contravenţie, precizând în mod expres în procesul-verbal despre acest 
fapt, precum şi data şi ora săvârşirii faptei. 
Art.55 – Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică în copie 
contravenientului de către organul ce a aplicat sancţiunea, în termen de cel mult o 
lună de la data aplicării acesteia, prin mijloacele de comunicare prevăzute de lege. 



Art.56 – (1)  Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate 
face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, care se depune 
la judecătoria în a cărei rază a fost săvârşită fapta contravenţională, împreună cu o 
copie de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei. 
(2) Pentru soluţionarea cu celeritate a cauzei, plângerea formulată se poate înainta 
deopotrivă şi organului din care face parte agentul constatator.             
Art.57 - Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art.56, precum şi 
hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie 
titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. 
Art.58 - Contravenţiilor stabilite prin prezenta hotărâre le sunt aplicabile 
prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare. 
Art.59 – Pentru executarea silită a amenzilor contravenţionale sunt aplicabile 
prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.92/2003 Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 
 

Capitolul XX 
Dispoziţii finale 

  
Art.60 - Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2013. 
Art.61 - La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului 
Local nr.4/31.01.2002, precum şi orice alte dispoziţii contrare. 
Art.62 - Prezenta hotărâre a fost supusă dezbaterii publice cu respectarea 
dispoziţiilor Legii nr.52/2003.  
Art.63 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicare în 
Monitorul Oficial al Municipiului Oneşti şi pe site-ul Primăriei Municipiului 
Oneşti.  
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Tofan Ioan 

 
        Contrasemnează, 

Secretarul municipiului,  
Cons.jur. Daniel Spânu  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



ANEXA  
la Regulament  
    Model 2013 

 
   LEGITIMAŢIE  

pentru agentul constatator din compartimentul de specialitate al 
autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în 

constatarea şi sanţionarea contravenţiilor 
     

Fata     +-------------------------------------------------------------------------------+ 
         | +---------+            +--------------------+            +--------------+     | 
         | |  Stema  |            |      ROMANIA       |            |Stema unitatii|     | 
         | |Romaniei |            +--------------------+            |administrativ-|     | 
         | |- color -|                                              | teritoriale  |     | 
         | +---------+       Judetul .....................*)        |  - color -   |     | 
         |                               MUNICIPIUL                 +--------------+     | 
         |                    ...........................**)                             | 
         |                                                               30 mm           | 
         |                                                            +----------+       | 
         |           LEGITIMATIA NR. ........../20 .....              |Loc pentru|       | 
  70 mm  |   Dl./Dna. .....................................     35 mm |fotografie|       | 
         |in calitate de ..................................           |          |       | 
         |este imputernicit sa constate, sa stabileasca si            +----------+       | 
         |sa aplice sanctiunile contraventionale prevazute                               | 
         |de HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR...../..........                              | 
         |   PRIMARUL MUNICIPIULUI ........................**)                           | 
         |                                                   Poseda actul de identitate  | 
         |                                                   seria ...... nr. .........  | 
         | L.S. .....................................                                    | 
         |              (prenumele si numele)                                            | 
         |      .....................................                                    | 
         |                   (semnatura)                                                 | 
         +-------------------------------------------------------------------------------+ 
                                              100 mm 
Verso    +-------------------------------------------------------------------------------+ 
         |Titularul prezentei legitimatii se bucura de protectia legii si este investit  | 
         |cu exercitiul autoritatii publice, pe timpul si in legatura cu indeplinirea    | 
         |atributiilor si indatoririlor de serviciu, in limitele competentelor stabilite | 
         |prin lege.                                                                     | 
         |Organele de politie, jandarmerie si orice alti agenti ai fortei publice au     | 
         |obligatia sa dea concursul titularului legitimatiei, la cererea acestuia,      | 
         |in indeplinirea, potrivit legii, a activitatii de stabilire, constatare si     | 
         |control.                                                                       | 
         |Identificarea agentului constatator se face prin prezenta legitimatie          | 
         |insotita de actul de identitate.                                               | 
         +-------------------------------------------------------------------------------+ 
         |Prezenta legitimatie s-a emis in baza DISPOZITIEI PRIMARULUI MUNICIPIULUI      | 
         |....................................**) nr. ..... din ...... ...... 20..... si | 
         |este valabila pana la revocarea acesteia.                                      | 
         +-------------------------------------------------------------------------------+ 
  

   *) Se menţionează denumirea judeţului;  
   **) Se menţionează categoria şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale;  
    NOTĂ:  
   1. "ROMÂNIA" va fi înscrisă pe un fundal care reprezintă Drapelul României, în următoarea ordine a 
culorilor: albastru-galben-roşu;  
   2. La încetarea raporturilor de serviciu cu autoritatea administraţiei publice locale, titularul are obligaţia să 
depună legitimaţia. În caz de pierdere se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;  
   3. Evidenţa legitimaţiilor se ţine într-un registru special condus de către secretarul unităţii administrativ-
teritoriale. 
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