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REGULAMENT DE APLICARE A ORDONANȚEI DE GUVERN NR. 21/2002 PRIVIND 
NORMELE DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ PRECUM ȘI PENTRU STABILIREA 

FAPTELOR CE CONSTITUIE CONTRAVENȚII, CONSTATAREA ȘI SANCȚIONAREA 
ACESTORA 

 
 
CAPITOLUL I – Dispoziții generale 
 

Potrivit prevederilor O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, 
aprobată prin Legea nr. 515/2002, actualizată și modificată de Legea 273/2020, asigurarea și păstrarea 
curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de 
igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor 
publice, a operatorilor economici și a altor persoane fizice și juridice (art. 1, alin. (2) din OG 21/2002, 
actualizată). 

Ordonanța de Guvern stabilește obligațiile și răspunderile care revin autorităților 
administrației publice locale, instituțiilor publice, operatorilor economici și persoanelor fizice și 
juridice pentru buna gospodărire a localităților, pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie 
pe teritoriul acestora (art. 1, alin. (1) din OG 21/2002, actualizată). 

Organizarea, derularea și participarea la activitățile edilitar-gospodărești constituie o obligație 
permanentă a consiliului local și a primarului, a autorităților și instituțiilor publice, a operatorilor 
economici, cu sau fără personalitate juridică, precum și a celorlalte persoane juridice și a cetățenilor 
comunei (art. 2, alin. (2) din OG 21/2002, actualizată). 

Consiliul local, precum și primarul, răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea, 
coordonarea și controlul întregii activități de bună gospodărire, păstrarea curățeniei, respectarea 
normelor de igienă, precum și înfrumusețarea comunei (art. 2, alin. (1) și art. 3 din OG 21/2002, 
actualizată). 

Prezentul regulament prevede obligațiile și răspunderile ce revin administrației publice locale, 
instituțiilor publice, agenților economici, altor persoane juridice și ale cetățenilor, pentru buna 
gospodărire a comuna Tulca, pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul 
comunei. 
 Conform prevederilor art. 24 din OG 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și 
rurale, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale stabilesc, prin hotărâri adoptate în 
condițiile OUG 57/2019 privind Codul administrativ și ale OG 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, faptele săvârșite de instituțiile publice, 
agenții economici, alte persoane juridice, precum și de cetățeni, care constituie contravenții în 
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domeniul bunei gospodăriri a localităților urbane și rurale și sancțiunile ce se pot aplica pentru 
acestea. 
 Conform prevederilor art. 4, alin. (1) din OUG nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor, se 
aplică următoarea ierarhie ca ordine de prioritate în cadrul legislației și politicii de prevenire a 
generării și gestionării deșeurilor: 
a) prevenirea; 
b) pregătirea pentru reutilizare; 
c) reciclarea; 
d) alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică; 
e) eliminarea. 

Conform prevederilor art. 21 din OUG nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor, gestionarea 
deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în 
special: 
a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră; 
b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; 
c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special. 
 
 
CAPITOLUL II – OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
LOCALE, A INSTITUȚIILOR PUBLICE, A PERSOANELOR JURIDICE ȘI A 
CETĂȚENILOR 
SECȚIUNEA 1. Obligațiile și răspunderile Consiliilor locale și ale primarilor 
 

Art. 1. (1) Consiliile locale și primarii au obligația să asigure, în condițiile legii: 
a) măsurile necesare pentru protecția sănătății publice, cu sprijinul și sub supravegherea organelor de 
specialitate ale statului; 
b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea și protecția mediului; 
c) prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor și cursurilor de apă, prin depozitarea 
necontrolată a deșeurilor de către agenții economici sau de către cetățeni; 
d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport și prelucrare a deșeurilor și 
gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare; 
e) respectarea prevederilor legale și a documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism aprobate, 
precum și a normelor privind executarea construcțiilor; 
f) curățenia străzilor, piețelor și a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheții de pe străzi 
și trotuare, colectarea și depozitarea reziduurilor menajere și stradale, sortarea și valorificarea 
resurselor materiale refolosibile; 
g) repararea și întreținerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podețelor, curățarea și 
amenajarea șanțurilor, modernizarea drumurilor existente și realizarea unor drumuri comunale noi; 
h) finalizarea construcțiilor începute; 
i) întreținerea în bună stare a construcțiilor existente, repararea și zugrăvirea periodică a acestora; 
j) organizarea de acțiuni pentru salubrizarea și igienizarea localităților; 
k) curățenia și salubrizarea digurilor și a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre 
și prevenirea poluării apelor; 
l) repararea, întreținerea și modernizarea rețelei de distribuție a apei; 
m) canalizarea și epurarea apelor uzate și pluviale; 
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n) buna organizare și funcționare a transportului în comun, păstrarea curățeniei și aspectului 
corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinii și disciplinei; 
o) respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în piețele agroalimentare, în târguri și oboare; 
p) amenajarea, potrivit planului urbanistic general și întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor, 
grădinilor publice, a terenurilor de sport și de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice de 
agrement; 
r) păstrarea curățeniei și respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, teatre, săli de sport, 
stadioane și în celelalte unități de cultură și sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale 
sau în administrarea consiliului local; 
s) păstrarea, conservarea, repararea și restaurarea, în condițiile legii, a monumentelor de pe teritoriul 
comunei; 

(2) Responsabilitatea administrării spațiilor verzi – proprietate publică sau privată a 
Comunei Tulca – este în sarcina autorității administrației publice locale, prin serviciile publice de 
specialitate, iar responsabilitatea celorlalte spații verzi proprietate privată cade în sarcina 
proprietarilor acestora – persoane fizice și/ sau juridice. 

(3) Amenajările de zone verzi din comuna Tulca se fac prin plantări de arbori și arbuști, flori 
anuale, bienale și/sau perene, precum și prin gazonări. 

Art. 2. (1) În cazul deșeurilor abandonate și în cazul în care producătorul/ deținătorul de 
deșeuri este necunoscut, inclusiv în cazul în care proprietarul terenului pe care sunt abandonate 
deşeurile nu este cunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de 
transport, valorificare, recuperare/ reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea 
administrației publice locale. 

(2) După identificarea producătorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să suporte 
atât cheltuielile prevăzute la alin. (1), efectuate de autoritatea administrației publice locale, cât și pe 
cele legate de acțiunile întreprinse pentru identificarea sa. 
 
SECȚIUNEA 2. Obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale 
altor persoane juridice, precum şi ale cetăţenilor 

 
Art. 3. (1) Instituțiilor publice și persoanelor fizice și juridice le revin următoarele obligații: 

a) să întrețină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodărești, 
curțile și împrejmuirile acestora, precum și instalațiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de 
reparații, amenajări și a altor lucrări specifice; 
b) să asigure curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea 
și zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale; 
c) să asigure repararea, spălarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor 
și a fațadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curățarea și zugrăvirea 
periodică a acestora; 
d) să asigure curățenia pe terenurile și locurile de depozitare aflate în proprietate, precum și pe căile 
de acces; 
e) să asigure curățenia și igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, inclusiv prin 
activități de curățare, dezinsecție și deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale; 
f) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum și materialele 
refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autoritățile administrației publice 
locale; 
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g) să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile, a locurilor publice și a locurilor de parcare pe 
care le folosesc; 
h) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate 
și de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale; 
i) să respecte măsurile stabilite de lege și de reglementările locale pentru asigurarea igienei publice și 
curățeniei în localități; 
j) să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice; 
k) să curețe și să întrețină șanțurile, rigolele și podețele aferente proprietății; 
l) să finalizeze construcțiile începute, pe baza autorizațiilor eliberate de primari, în condițiile și în 
termenele stabilite de acestea; 
m) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres de administratorul 
domeniului public. 
n) să ia măsuri de amenajare și întreținere a spațiilor verzi – grădini, scuaruri, parcuri, aliniamente 
de garduri vii – a extinderii aliniamentelor și a perdelelor de protecție, inclusiv în curțile și 
perimetrele obiectivelor economice și sociale, pentru îmbunătățirea capacității de regenerare a 
atmosferei, protecție fonică și eoliană. De asemenea, proprietarii și/sau administratorii legali au 
obligația de a tăia gardurile vii aferente imobilelor la o înălțime cuprinsă între 1,20÷1,50m de la sol, 
pentru a crea un aspect estetic și ordonat. 
o) să efectueze curățirea și întreținerea zonelor verzi de pe domeniul public (trotuare, șanțuri, rigole, 
acostamente, etc.) din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate – prin cosirea/ defrișarea/ 
tăierea vegetației de minim două ori pe an, în sezonul de creștere a acesteia. 

(2) În situația în care curățirea și întreținerea zonelor verzi de pe domeniul public din dreptul 
imobilelor private nu este realizată în timp util, administrația publică locală își rezervă dreptul de a 
efectua aceste lucrările de curățire și întreținere (cosire, defrișare) contra cost, iar cetățenii – 
persoane fizice și/sau juridice – sunt obligați să plătească execuția acestora. 

(3) Se interzice folosirea erbicidelor totale pe domeniul public intravilan al comunei Tulca 
(trotuare, șanțuri, rigole, acostamente, etc.) din dreptul imobilelor proprietate privată a persoanelor 
fizice și juridice. 

 
SECȚIUNEA 3. Obligațiile comune ale persoanelor fizice și/sau juridice 
 

Art. 4. (1) Persoanele fizice și juridice au obligația să asigure îngrijirea clădirilor și a 
terenurilor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor gospodărești, a curților, a 
împrejmuirilor și să păstreze ordinea și curățenia pe străzi, drumuri, în piețe, parcuri și grădini, în 
celelalte locuri publice, precum și în mijloacele de transport în comun. 

(2) Persoanele fizice și juridice au următoarele obligații în vederea protecției apelor și a 
ecosistemelor acvatice: 
a) să execute toate lucrările de refacere a resurselor naturale, de asigurare a migrării faunei acvatice 
și de ameliorare a calității apei, prevăzute cu termen în avizul sau autorizația de gospodărire a apelor, 
precum și în autorizația de mediu, și să monitorizeze zona de impact; 
b) să nu evacueze ape uzate direct în apele naturale și să nu arunce de pe acestea nici un fel de deșeuri; 
c) să nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de 
suprafață; 
f) să nu deverseze în apele de suprafață sau subterane: ape uzate, fecaloid menajere, substanțe 
petroliere, substanțe prioritare/prioritar periculoase; 
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g) să nu arunce și să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor și în zonele umede și de coastă deșeuri 
de orice fel și să nu introducă în ape substanțe explozive, tensiune electrică, narcotice, substanțe 
prioritare/prioritar periculoase. 
 
SECȚIUNEA 4. Obligații comune ale autorităților publice locale, ale persoanelor fizice și/sau 
juridice 
 

Art. 5. (1) Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice au obligația 
să efectueze lucrările de întreținere și curățenie a clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea sau în 
folosința lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum și a oricăror alte spații utilizate 
de acestea. 
 (2) La elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului se respectă prevederile 
OUG 195/2005 și reglementările speciale și se prevăd, în mod obligatoriu, măsuri de prevenire și 
reducere a disconfortului olfactiv, măsurile prevăzute în planurile de gestionare a disconfortului 
olfactiv, precum și măsuri de menținere și ameliorare a fondului peisagistic natural și antropic al 
fiecărei zone și localități, condiții de refacere peisagistică și ecologică a zonelor deteriorate și măsuri 
de dezvoltare a spațiilor verzi, de protecție sanitară a captărilor de apă potabilă și lucrări de apărare 
împotriva inundațiilor. 
 Art. 6. (1) Abandonarea deșeurilor este interzisă. 

(2) Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă. 
 
 
CAPITOLUL III. CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI 
SECȚIUNEA 1. Dispoziții generale 
 

Art. 7. Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar pentru constatarea și sancționarea 
faptelor care constituie contravenții la gospodărirea comunei Tulca și a fost elaborat în conformitate 
cu prevederile: 

- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 2021 privind regimul deşeurilor; 
- ORDONANŢA nr. 2 din 2021 privind depozitarea deşeurilor; 
- OUG 57/2019, privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare; 
- LEGEA 203/2018, privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- NORMA din 4 februarie 2014 de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al 

populației, cu modificările și completările ulterioare, aprobată de Ordinul 119/2014; 
- LEGEA 51/2006, republicată, a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare;  
- LEGEA 101/2006, republicată, a serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- LEGEA 241/2006, republicată, a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- OUG 195/2005, privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; 
- OG 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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- OG 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Art. 8. (1) Constituie contravenție fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin 

lege, ordonanță, prin hotărâre a Guvernului, sau prin hotărâre a consiliului local, respectiv prin 
prezentul Regulament. 

(2) Sancțiunile contravenționale aplicate conform prezentului Regulament sunt: 
a) avertismentul; 
b) amenda. 

(3) Avertismentul și amenda contravențională se pot aplica oricărui contravenient persoană 
fizică sau juridică. 

(4) La prima constatare a unei fapte de natură contravențională prevăzută de prezentul 
Regulament, contravenientului i se poate aplica un avertisment scris și va avea la dispoziție o perioadă 
fixă de 15 zile calendaristice, care încep să curgă de la data înmânării sau comunicării, după caz, a 
procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, pentru respectarea și îndeplinirea 
obligațiilor și responsabilităților legale ce le revin. 

(5) Nerespectarea sau neîndeplinirea de către contravenient a obligațiilor și responsabilităților 
legale ce le revin în termenul menționat la alin. (4), conduce la aplicarea amenzii contravenționale. 

(6) Sancțiunea stabilită trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei 
săvârșite. 

Art. 9. (1) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă. 
(2) Avertismentul este un act juridic care produce anumite efecte juridice proprii, întrucât 

săvârșirea unei fapte ilicite mai grave sau repetarea pe viitor a aceleași fapte pentru care s-a aplicat 
avertismentul, exclude aplicarea unui nou avertisment. În consecință, va determina aplicarea unei 
sancțiuni mai severe decât avertismentul în cazul săvârșirii unei noi contravenții identice sau de 
același gen, respectiv sancțiunea amenzii contravenționale. 

(3) Avertismentul se socotește executat prin comunicarea procesului-verbal de constatare a 
contravenției, cu rezoluția corespunzătoare. 

Art. 10. (1) Amenda contravențională are caracter administrativ; limita minimă a amenzii 
contravenționale este de 25 lei, iar limita maximă nu poate depăși 2.500 lei. 

(2) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data 
săvârșirii faptei. 

(3) În cazul contravențiilor continue, termenul prevăzut la alin. (2) curge de la data încetării 
săvârșirii faptei. Contravenția este continuă în situația în care încălcarea obligației legale durează în 
timp. 

(4) Executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a 
contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării 
sancțiunii. 

(5) Prescripția executării sancțiunilor contravenționale poate fi constatată chiar și de instanța 
investită cu soluționarea plângerii contravenționale. 

Art. 11. (1) Caracterul contravențional al faptei este înlăturat în cazul: legitimei apărări, stării 
de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilității, beției involuntare 
complete, erorii de fapt, precum și infirmității, dacă are legătură cu fapta săvârșită. 

(2) Minorul sub 14 ani nu răspunde contravențional. 
(3) Pentru contravențiile săvârșite de minorii care au împlinit 14 ani, minimul și maximul 

amenzii stabilite prin prezentul Regulament pentru fapta săvârșită se reduc la jumătate. 
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(4) Cauzele care înlătură caracterul contravențional al faptei se constată numai de instanța de 
judecată. 
 
SECȚIUNEA 2. Constatarea contravenției 
 

Art. 12. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor date în competența autorităților 
administrației publice locale se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Primăriei Comunei 
Tulca, denumiți agenți constatatori; potrivit prezentului Regulament, sunt agenți constatatori: 
primarul, viceprimarul, șeful Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca – Județul Bihor, 
ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne și persoanele împuternicite de către primar în 
acest scop prin dispoziție. 

Art. 13. (1) Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu:  
a) data și locul unde este încheiat; 
b) numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;  
c) numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului,  
d) descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum 
și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor 
pagube pricinuite;  
e) indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția;  
f) indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident 
de circulație;  
g) posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, 
a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;  
h) termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea. 
 (2) În cazul contravenienților cetățeni străini, persoane fără cetățenie sau cetățeni români cu 
domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse și următoarele date: seria și numărul 
pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul 
emitent. 

(3) În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde și numele, 
prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia. 

(4) În situația în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face 
mențiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul 
fiscal ale acesteia, precum și datele de identificare a persoanei care o reprezintă. 

(5) Modelul Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției este prevăzut în 
Anexa A la prezentul Regulament. 

Art. 14. (1) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă 
la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de 
constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte mențiuni", sub 
sancțiunea nulității procesului-verbal. 

(2) Lipsa uneia dintre mențiunile privind numele și prenumele agentului constatator, numele 
și prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un 
asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite 
și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. 
Nulitatea se constată și din oficiu. 
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Art. 15. Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de 
identitate ori documentele în baza cărora se fac mențiunile prevăzute la art. 15, alin. (1) ÷ (4). În caz 
de refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la polițiști, jandarmi 
sau polițiști locali. 

Art. 16. (1) Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției se semnează pe fiecare 
pagină de către agentul constatator și de către contravenient. În cazul în care contravenientul nu se 
află de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste 
împrejurări, care trebuie să fie confirmate de către cel puțin un martor. În acest caz, procesul-verbal 
va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia. 

(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. 
(3) În lipsa unui martor, agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea 

procesului-verbal în acest mod. 
Art. 17. (1) Dacă o persoană săvârșește mai multe contravenții, constatate în același timp de 

către același agent constatator, se încheie un singur proces-verbal de constatare și sancționare a 
contravenției. 

(2) Dacă aceeași persoană a săvârșit mai multe contravenții, sancțiunea se aplică pentru fiecare 
contravenție. 

(3) Când contravențiile au fost constatate prin același proces-verbal, sancțiunile 
contravenționale se cumulează fără a putea depăși dublul maximului amenzii prevăzut pentru 
contravenția cea mai gravă. 

(4) În cazul în care la săvârșirea unei contravenții au participat mai multe persoane, sancțiunea 
se va aplica fiecărei persoane separat. 
 
SECȚIUNEA 3. Aplicarea amenzii contravenționale 
 

Art. 18. (1) Agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare și sancționare a 
contravenției, stabilește cuantumul amenzii și aplică totodată și sancțiunea. 

(2) Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției este titlu de creanță și 
înștiințare de plată1. 

Art. 19. Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de prezentul regulament și trebuie să fie 
proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care 
a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea 
produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în 
procesul-verbal. 

Art. 20. (1) O copie a procesului-verbal se va înmâna contravenientului atunci când acesta 
este prezent la încheierea lui, contravenient care va și semna de primire. În procesul -verbal se va face 
mențiuni despre acest lucru. 

(2) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze 
procesul-verbal, comunicarea acestuia se face de către agentul constatator în termen de cel mult 60 
de zile de la data încheierii. 

(3) În cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de 
zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii și nu există posibilitatea executării silite, compartimentul 
contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Tulca va sesiza instanța judecătorească în a cărei 
circumscripție domiciliază contravenientul, în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea obligării 

                                                             
1Conform prevederilor art. 25, alin. (3) din O.G. 2/2001, modificat prin Legea nr. 203/2018 
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contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, ținându-se seama de partea din 
amendă care a fost achitată. 

Art. 21. (1) Comunicarea procesului-verbal se face prin poștă, cu aviz de primire sau prin 
afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. 

(2) Cerința comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției este 
îndeplinită și în situația refuzului expres al primirii corespondenței, consemnat în procesul-verbal 
încheiat de funcționarul poștal. 

(3) Numai după îndeplinirea acestei proceduri se recurge la comunicarea prin afișare la 
domiciliul sau la sediul contravenientului, această din urmă cale fiind o procedură subsidiară 
comunicării procesului-verbal prin intermediul poștei cu aviz de primire. Operațiunea de afișare se 
consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor. 

Art. 22. (1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile2 de la data înmânării 
sau comunicării Procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezentul 
Regulament, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în Procesul-verbal. 

(2) Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopții zilei următoare, iar 
termenul care se sfârșește într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi 
până la sfârșitul primei zile de lucru următoare. 

(3) Amenzile se pot achita prin următoarele modalități de plată: 
a) în numerar sau cu cardul la casieria Primăriei Comunei Tulca; 
b) prin virament bancar în contul RO32 TREZ 0832 1A35 0102 XXXX deschis la Trezoreria Salonta 
(CIF Comuna Tulca 5149128). 

Art. 23. Dispozițiile art. 24, alin. (1), se aplică și în cazurile prevăzute la art. 19, alin. (2) și 
alin. (3) din prezentul Regulament, dacă contravenientul achită jumătate din minimul amenzii 
prevăzute de acest Regulament pentru fiecare dintre contravențiile constatate, fără ca prin totalizare 
să se depășească maximul prevăzut pentru contravenția cea mai gravă.    

Art. 24. Dacă persoana împuternicită să aplice sancțiunea (agentul constatator) apreciază că 
fapta a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune, sesizează 
organul de urmărire penală competent. 

 
SECȚIUNEA 4. Căi de atac 
 

Art. 25. (1) Împotriva Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției se poate 
face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. 

(2) Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția. 
(3) Controlul aplicării și executării sancțiunilor contravenționale este de competența exclusivă 

a instanței prevăzute la alin. (2). 
 
SECȚIUNEA 5. Executarea sancțiunii amenzii contravenționale 
 

Art. 26.  Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 27, alin. (1), precum și hotărârea 
judecătorească definitivă prin care s-a soluționat plângerea, constituie titlu executoriu fără vreo altă 
formalitate. 

                                                             
2Conform prevederilor art. 28, alin. (1) din OG 2/2001, modificată prin Legea nr. 203/2018 (Dispozițiile din actele 

normative în vigoare care stabilesc achitarea a jumătate din minimul amenzii contravenționale, într-un termen mai 
mic decât cel prevăzut la art. 28 alin. (1) din O.G. 2/2001, se abrogă). 
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Art. 27. (1) Punerea în executare a sancțiunii amenzii contravenționale se face de către 
Compartimentul Contabilitate al Primăriei Comunei Tulca, ori de câte ori nu se exercită calea de atac 
împotriva Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției în termenul prevăzut de lege. 

(2) Atunci când se exercită plângerea contravențională, organul competent să demareze și să 
efectueze punerea în executare a amenzii contravenționale este instanța de judecată. 

Art. 28. (1) În cazul în care contravenientul – persoană fizică sau juridică – își are domiciliul/ 
sediul în altă unitate administrativ-teritorială, în vederea executării amenzii contravenționale, 
Compartimentul Contabilitate al Primăriei Comunei Tulca va comunica, din oficiu, Procesul-verbal 
de constatare și sancționare a contravenției neatacat cu plângere în termenul legal, în termen de 30 de 
zile de la data expirării acestui termen, ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătorești irevocabile 
prin care s-a soluționat plângerea în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit 
irevocabilă,  organelor de specialitate ale unităților administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială 
domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, își are domiciliul fiscal contravenientul 
persoană juridică.          

(2) În cazul în care contravenientul își schimbă domiciliul fiscal, organul fiscal local de la 
domiciliul anterior transferă organului fiscal local de la noul domiciliu, dosarul fiscal al 
contravenientului cuprinzând titlurile executorii provenite din sancțiuni contravenționale neîncasate 
sau încasate parțial pentru diferență, precum și orice alte acte de executare silită întocmite cu 
respectarea prevederilor legale. 

(3) Organul fiscal local de la noul domiciliu continuă procedura de executare silită în baza 
actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local de la domiciliul fiscal anterior al 
contravenientului. 

(4) Sumele încasate în cursul procedurii de executare silită prevăzute la alin. (3) se fac venit 
la bugetul local al unității administrativ-teritoriale de la noul domiciliu fiscal al contravenientului3.                                                                                                                             

 
SECȚIUNEA 6. Dispoziții speciale 
 

Art. 29. Sancțiunile prevăzute în prezentul regulament nu se aplică în cazul contravențiilor 
săvârșite de militari. Procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unității din care face 
parte contravenientul, pentru a i se aplica măsuri disciplinare, dacă se constată că acesta este 
întemeiat. 

Art. 30. (1) Sumele provenite din amenzile aplicate conform prezentului regulament se fac 
venituri la bugetul local. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând amenzile contravenționale 
aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România sau cu domiciliu necunoscut, încasate în 
condițiile prezentului Regulament, se fac venit la bugetul de stat4.   

(3) Executarea se face în condițiile prevăzute de dispozițiile legale privind executarea silită a 
creanțelor fiscale. Împotriva actelor de executare se poate face contestație la executare, în condițiile 
legii. 

Art. 31. Prezentul Regulament devine obligatoriu și produce efecte de la data aducerii lui la 
cunoștință publică. 

                                                             
3Alin. (2), (3) și alin. (4) de la art. 30 din prezentul Regulament s-au introdus prin Legea 203 / 20 iulie 2018 privind 

măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, în completarea art. 39, alin. (3). 
4Conform prevederile art. 8, alin. (5) din OG 2/2001, excepție introdusă prin Legea 203/2018 privind măsuri de 

eficientizare a achitării amenzilor contravenționale. 
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Art. 32. Dispozițiile prezentului Regulament se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001, 
cu completările și modificările ulterioare, precum și cu toate celelalte acte normative în vigoare 
incidente. 

 
 
CAPITOLUL IV. ACTIVITĂȚI EDILITAR-GOSPODĂREȘTI 
 

Art. 33. Activitățile edilitar-gospodărești reprezintă ansamblul acțiunilor de utilitate și interes 
local, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților administrației publice locale, prin care 
se asigură buna gospodărire, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă, precum și 
înfrumusețarea comunei Tulca. 

Art. 34. (1) Organizarea, derularea și participarea la activitățile edilitar-gospodărești 
constituie o obligație permanentă a consiliilor județene, a consiliilor locale și a primarilor, a 
autorităților și instituțiilor publice, a agenților economici cu sau fără personalitate juridică, precum și 
a cetățenilor. 

(2) Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții 
încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu amendă, după cum 
urmează 

- 500 ÷ 1.500 lei – pentru persoane fizice; 
- 1.000 ÷ 2.500 lei – pentru persoane juridice: 

a) Neîntreținerea fațadelor de la magazine, chioșcuri sau tonete, prin lucrări de reparații, zugrăvire 
sau vopsire, de către proprietar, chiriaș ori deținătorul legal; 
b) Neîntreținerea clădirilor și instalațiilor aferente imobilelor prin efectuarea lucrărilor de reparații, 
amenajări și a altor lucrări specifice de către asociațiile de locatari sau, după caz, proprietari, chiriași 
ori deținători legali, creând astfel un aspect inestetic zonei respective; 
c) Nemontarea sau neînlocuirea țiglelor, olanelor și a geamurilor sparte, precum și a firmelor uzate 
sau deteriorare, de către proprietari, chiriași ori deținători legali; 
d) Nemontarea sau neînlocuirea jgheaburilor, a burlanelor uzate, care, prin scurgerea apei cauzează 
și produce deteriorarea părții carosabile, a trotuarelor sau pistelor de biciclete; 
e) Nefinalizarea construcțiilor începute pe bază de autorizație de construire emisă de instituțiile 
competente, în condițiile și în termenele stabilite de acestea; 
f) Neîmprejmuirea și nesalubrizarea terenurilor de către persoanele deținătorii legali, proprietari sau 
administratori ai terenurilor, în condițiile în care aceștia exercită efectiv atributele dreptului de 
proprietate asupra terenului sau a imobilului  respectiv;   
g) Neasigurarea condițiilor de igienă prin operații de curățenie, dezinsecție și deratizare a imobilelor, 
locuințelor individuale, blocurilor de locuințe, anexelor gospodărești, în jurul blocurilor de locuințe 
ori în jurul spațiilor în care își desfășoară activitatea, de către proprietari, chiriași ori deținători legali; 

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 
- 100 ÷ 1.500 lei – pentru persoane fizice; 
- 200 ÷ 2.000 lei – pentru persoane juridice: 

a) Neafișarea la loc vizibil a numărului administrativ al imobilului de către proprietarul acestuia; 
b) Nemontarea panoului de identificare a investiției în conformitate cu prevederile legislației 
specifice în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții și a panourilor pentru anunțurile 
afișate pe teritoriul zonei tratate de planuri de urbanism, conform legislației specifice în domeniul 
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informării și consultării publicului pentru amenajarea teritoriului și urbanismul, de către proprietar 
și/sau investitor; 
c) Nemenținerea curățeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a drumului sau a străzii, pe porțiunea din 
dreptul gospodăriei sau a terenului pe care îl folosesc, de către proprietar, chiriaș ori deținătorul legal; 
d) Neîndepărtarea țurțurilor de pe acoperișuri, a zăpezii și a gheții de pe trotuarele din fața imobilelor 
și curților acestora, deținute cu orice titlu (zăpada sau gheața adunate se depun pe carosabil lângă 
bordură, fără să împiedice circulația și scurgerea apei în sistemul de canalizare a apelor pluviale); 
e) Nepresărarea de nisip, rumeguș sau alte materiale antiderapante pe trotuarele din fața imobilelor și 
curților acestora, deținute cu orice titlu, în caz de polei sau gheață; 
f) Neîntreținerea, prin măturare, a trotuarului precum și a locului de parcare închiriat și a 
acostamentului din fața imobilelor (case, spații comerciale, unități de alimentație publică, sediile 
agenților economici, instituții, etc.); 
g) Depozitarea pământului rezultat din curățirea șanțului pe marginea carosabilă a străzii și 
neaducerea la starea inițială a căilor publice de acces; 
h) Neîntreținerea permanentă a curățeniei șanțurilor de scurgere a apei pluviale și a podețelor din 
dreptul imobilelor deținute sau administrate; 
i) Depozitarea pe trotuare sau în șanțurile de scurgere, pe malurile acestora, pe podețe și tuburile de 
beton aferente, a materialelor de construcție sau a deșeurilor de orice fel; 
j) Aruncarea pe domeniul public, pe străzi, trotuare, pe aleile sau zonele verzi din parcuri, grădini 
publice, în sălile de spectacole, a deșeurilor de ambalaje și gunoiului de orice fel, hârtii, pliante, resturi 
de țigări, gumă de mestecat, semințe ori coji de semințe etc.; 
k) Evacuarea prin măturare pe trotuare, în rigole sau pe carosabil a reziduurilor de orice fel și a apelor 
uzate din localuri, magazine sau imobile,; 
l) Expunerea, prin lipire, de afișe sau anunțuri în alte locuri decât cele special amenajate, precum și 
scrierea pe clădiri sau monumente de cuvinte obscene, lozinci de orice fel sau desenarea de însemne 
de orice natură; 
m) Distrugerea sau deteriorarea indicatoarelor de circulație, refugiilor de călători, stațiilor de călători 
și alte asemenea dotări amplasate pe domeniul public; 
n) Menținerea de firme sau reclame deteriorate sau inestetice pe fațade sau acoperișurile imobilelor; 
o) Neluarea măsurilor de amenajare și întreținere a spațiilor verzi (grădini, scuaruri, parcuri, 
aliniamente de garduri vii) și a perdelelor de protecție, netăierea gardurilor vii; 
 
 
CAPITOLUL V – ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 
 

Art. 35. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 
- 500 ÷ 2.000 lei – pentru persoane fizice; 
- 1.000 ÷ 2.500 lei – pentru persoane juridice: 

a) Împrejmuirea sau rezervarea unor suprafețe aparținând domeniului public sau privat al Comunei 
Tulca fără autorizare sau aprobare legală; 
b) Neluarea de către persoanele fizice și juridice, în calitate de proprietari, a măsurilor de salubrizare 
și împrejmuire a terenurilor neocupate din intravilanul comunei Tulca; 
c) Schimbarea destinației zonelor verzi, a spațiilor de joacă pentru copii, a bazelor sportive; 
d) Spălarea autovehiculelor, covoarelor și a altor bunuri pe domeniul public sau la artezienele din 
localitate; 
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e) Utilizarea domeniului public pentru diferite activități gospodărești (spălat rufe, gătit, etc.); 
f) Abandonarea pe domeniul public de aparate de orice fel, instalații, utilaje, vehicule, autovehicule 
defecte, tonete, chioșcuri, containere, construcții metalice ori din alte materiale; 
g) Montarea schelelor de construcții pe domeniul public, fără autorizări și fără plata taxelor legale; 
h) Expunerea pentru reclamă publicitară sau spre vânzare pe domeniul public a unor vehicule, 
autovehicule, utilaje, instalații, aparatură sau mărfuri, fără autorizările legale; 
i) Efectuarea de lucrări de întreținere sau reparație la autovehicule pe domeniul public dacă, prin 
acestea se produc scurgeri de combustibili, ulei sau alte lichide specifice; 
j) Nesalubrizarea/ neaducerea la starea inițială a domeniului public la terminarea activităților 
autorizate în condițiile legii; 
k) Murdărirea și deteriorarea băncilor, coșurilor de gunoi, indicatoarelor, panourilor de afișaj, 
locurilor de joacă pentru copii, precum și a altor dotări de mobilier urban; 
l) Neîntreținerea zonei verzi și a materialului dendrofloricol din spațiile adiacente blocurilor de 
locuințe, neîntreținerea spațiului verde din jurul imobilelor, neîndepărtarea buruienilor, a florei 
spontane care crește pe lângă imobile, împrejmuiri ale acestora; 
m) Utilizarea șanțurilor de  scurgere pentru evacuarea apelor uzate (fecale și/sau menajere) și a 
dejecțiilor animaliere; 
n) Arderea de resturi vegetale și menajere sau de orice altă natură pe domeniul public sau privat al 
statului; 
o) Vandalizarea în orice mod a clădirilor, gardurilor, stâlpilor electrici, mobilierului urban, 
monumentelor și statuilor din localitate. 
p) Neefectuarea operațiunilor de curățire și întreținere a zonelor verzi de pe domeniul public 
(trotuare, șanțuri, rigole, acostamente, etc.) din dreptul proprietăților private prin cosirea/ 
defrișarea/ tăierea vegetației minim de două ori pe an, în sezonul de creștere; 
q) Folosirea erbicidelor totale pe domeniul public intravilan al comunei Tulca (trotuare, șanțuri, 
rigole, acostamente, etc.) din dreptul imobilelor proprietate privată a persoanelor fizice și juridice. 
 

Art. 36. Obligațiile cetățenilor privind organizarea și funcționarea locurilor de joacă pentru 
copii: 
a) să respecte limita de vârstă inscripționată pe echipament sau pe panoul de informare; 
b) să păstreze curățenia în spațiile de joacă; 
c) să nu intre în spațiul de joacă cu câini sau alte animale de companie; 
d) să nu consume băuturi alcoolice în spațiul de joacă; 
e) să nu staționeze în grupuri, pentru alt motiv decât cel de agrement; 
f) să nu distrugă echipamentele și împrejmuirea spațiului de joacă pentru copii; 
g) să nu scuture covoare, usuce rufe pe împrejmuirea și echipamentele din spațiul de joacă;  
h) să nu mute mobilierul urban: bănci, coșuri de gunoi; 
i) să nu pătrundă în spațiul de joacă amenajat pentru copii cu mopede, autovehicule sau vehicule cu 
tracțiune animală. Accesul cu bicicleta este permis doar pe aleile spațiilor de joacă și pe aleile 
parcurilor, staționarea sau trecerea cu bicicletele pe spațiile verzi este interzisă și se sancționează 
conform prevederilor art. 37 din prezentul Regulament; 

Art. 37. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 100 ÷ 400 lei 
încălcarea prevederilor Articolului 36. 
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CAPITOLUL VI – ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA STRĂZILOR, SEMNALIZAREA 
RUTIERĂ ŞI PIETONALĂ, REALIZAREA UNUI TRAFIC DECENT ŞI ÎN SIGURANŢĂ 
 

Art. 38. Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de 
condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu amendă, după 
cum urmează 

- 300 ÷ 1.500 lei  –   pentru persoane fizice 
- 500 ÷ 2.500 lei  –   pentru persoane juridice 

a) Deteriorarea îmbrăcămintei părții carosabile, a trotuarelor, a pistelor de bicicliști și a marcajelor 
rutiere datorată circulării cu mijloace de transport ori utilaje neadecvate pe domeniul public; 
b) Descărcarea și/sau depozitarea de diverse materiale (de ex: materiale de construcții, combustibili 
solizi, utilaje, etc.) pe carosabil, trotuare, pista de biciclete. În cazul în care, în urma descărcării sau 
depozitării unor astfel de materiale, s-au produs degradări sau distrugeri ale pistei de biciclete, 
trotuarului sau carosabilului, contravenientul va suporta costul reparațiilor efectuate de 
administratorul drumului public; 
c) Neînștiințarea organelor de specialitate din Primărie despre lucrările de construcții, reparații sau 
intervenții în carosabil, de unde rezultă pământ, moloz sau alte deșeuri, în vederea stabilirii locului 
de depozitare a acestora; 
d) Neîntreținerea permanentă a curățeniei șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor pluviale, a 
podețelor și tuburilor de beton aferente acestora, pe întreaga lungime aferentă proprietății, în vederea 
evitării inundațiilor ori stagnării apelor; 
e) Acoperirea cu pământ, moloz, asfalt sau alte materiale a șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor 
pluviale; 
f) Executarea de podețe fără avizul prealabil al compartimentului de specialitate din cadrul primăriei; 

Art. 39. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 
- 200 ÷ 1.500 lei – pentru persoane fizice 
- 1.000 ÷ 2.500 lei – pentru persoane juridice 

a) Oprirea și staționarea autovehiculelor pe locurile rezervate pentru diferite activități ce urmează a 
fi desfășurate pe domeniul public sau pentru persoane cu handicap, marcate și semnalizate 
corespunzător; 
b) Deteriorarea sau aducerea în stare de funcționarea necorespunzătoare a șanțurilor, cauzate de 
staționarea sau parcarea  autovehiculelor de mare tonaj în zona de protecție a șanțurilor; 
c) Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau pe domeniul public fără aprobarea Administrației 
Publice Locale a Comunei Tulca și semnalizarea acestora cu alte însemne, marcaje sau dispozitive 
decât cele legale; 
d) Executarea de marcaje stradale de către persoane neautorizate; 
e) Mutarea semnelor de circulație, a indicatoarelor rutiere, a plăcuțelor cu denumirea străzilor, fără 
autorizare legală; 
f) Circulația cu biciclete, motorete, scutere, ciclomotoare, motoscutere, mopede, motociclete pe 
trotuare, în parcuri, zone de agrement, piețe, căi de acces pentru persoane cu dizabilități sau zone 
închise circulației; 
g) Circulația mijloacelor de transport marfă sau persoane pe alte străzi decât cele din traseele stabilite 
sau autorizate de către Primărie, precum și conducerea unui autovehicul care depășește masa totală 
maximă autorizată pentru strada respectivă. 
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CAPITOLUL VII – REGULI ŞI OBLIGAŢII PRIVIND CREŞTEREA ANIMALELOR 
DOMESTICE ȘI A PĂSĂRILOR DE CURTE ÎN GOSPODĂRIILE PARTICULARE DIN 
COMUNA TULCA 
 

Art. 40. Creșterea animalelor domestice și a păsărilor de curte în Comuna Tulca este permisă 
numai în  limitele stabilite la art. 41 din prezentul Regulament și cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare în vederea asigurării și garantării sănătății publice, a sănătății și protecției animalelor, a 
protecției mediului, cu respectarea obligațiilor sanitar-veterinare în vigoare precum și a Normelor de 
igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației. 

Art. 41. (1) Strict pentru consum familial, în conformitate cu respectarea prevederilor art. 15 
din Norma din 4 februarie 2014 de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, 
cu modificările și completările ulterioare, aprobată de Ordinul 119/2014, în gospodăriile unde nu 
sunt asigurate racordurile de apă curentă și de canalizare printr-un sistem centralizat de distribuție, 
adăposturile pentru creșterea animalelor în curțile persoanelor particulare de cel mult echivalentul a 
6 unități de vită mare (în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale) și echivalentul a 4 unități de 
vită mare (în cazul în care se cresc exclusiv găini sau porci), calculate conform tabelului de conversie 
din Anexa II la REGULAMENTUL nr. 669 din 28 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului de 
punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce privește modificarea și conținutul programelor de 
dezvoltare rurală, publicitatea pentru aceste programe și ratele de conversie în unități vită mare, 
tabel reprodus în Anexa „B” la prezentul Regulament, se amplasează la cel puțin 20 m de cea mai 
apropiată locuință învecinată și sursă de apă destinată consumului uman și se exploatează astfel încât 
să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor 
de biosecuritate5.                                                                                                                          

(2) În gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă curentă, 
adăposturile de animale de cel mult echivalentul a 10 UVM (în cazul în care sunt mai multe tipuri de 
animale) și echivalentul a 7 UVM (în cazul în care se cresc exclusiv găini sau porci), calculate 
conform tabelului de conversie reprodus în Anexa B la prezentul Regulamentul, se amplasează la cel 
puțin 30 m de cea mai apropiată locuință învecinată și/sau sursă de apă destinată consumului uman și 
se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu 
obligația respectării condițiilor de biosecuritate. 

(3) În gospodăriile cu un număr de animale mai mare decât cel prevăzut la alin. (1) și (2), 
adăposturile pentru creșterea animalelor se amplasează la distanță de 50 m de cea mai apropiată 
locuință vecină și/sau sursă de apă destinată consumului uman. 

Art. 42. Adăposturile care vor fi populate cu mai multe exemplare decât cele menționate mai 
sus [Art. 41, alin. (1) și alin. (2)] sunt considerate ferme și vor fi amplasate, în extravilanul localităților 
Tulca și Căuașd, cu respectarea distanțelor minime prevăzute în Norma din 4 februarie 2014 de igienă 
și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare, 
aprobată de Ordinul 119/2014, în Planul Urbanistic General al UAT Tulca sau în conformitate cu alte 
prevederi ale unor hotărâri de consiliu local, după caz. 

Art. 43. Adăposturile pentru animale trebuie să fie construite din materiale ușor de igienizat, 
prevăzute cu un sistem de colectare a deșeurilor de origine animală. 

                                                             
5 Biosecuritate - complex de măsuri organizatorice și tehnice care sunt aplicate într-o fermă pentru prevenirea 

introducerii, persistenței și răspândirii de agenți patogeni, în scopul protejării sănătății animalelor și a sănătății publice. 
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Art. 44.  (1) Este interzisă creșterea animalelor pe domeniul public. 
(2) Este interzisă construirea, în mod abuziv, pe domeniul public, de împrejmuiri și adăposturi 

de animale și păsări. 
Art. 45. Este interzisă producerea de disconfort de orice fel vecinilor (fonic, olfactiv, igienico-

sanitar, etc.) de către animalele de companie (câini, pisici, iepuri, păsări și altele). 
Art. 46.  Este interzisă împrăștierea pe teren a dejecțiilor animaliere, în scop agricol, în afara 

perioadei cuprinse între lunile noiembrie – februarie. 
Art. 47. Amplasarea (construirea) adăposturilor de animale în curțile persoanelor particulare 

sau a fermelor în extravilan se face în conformitate cu prevederile Art. 41, respectiv ale Art. 42 din 
prezentul Regulament, doar după obținerea autorizației de construire, emisă de organele competente, 
în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare din domeniul urbanismului, amenajării 
teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții. 

Art. 48. Este interzisă răspândirea neorganizată direct pe sol (curți, grădini, străzi, locuri 
riverane ș.a.m.d.) sau în resursele de apă a apelor uzate menajere, fecaloid-menajere și industriale. 

Art. 49. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecție sanitară a surselor și a 
instalațiilor centrale de alimentare cu apă. 

Art. 50. Evacuarea dejecțiilor din adăposturi se face prin canale închise, amenajate în acest 
scop, în fose speciale, astfel: 
- fosa va fi dimensionată în funcție de numărul de animale existente; 
- fosa va fi obligatoriu betonată, eliminând orice fel de infiltrare a dejecțiilor în sol; 
- acoperirea fosei se va face cu un capac etanș, care să nu permită poluarea mediului cu larve, insecte 
și miros neplăcut. 

Art. 51. Existența unei fose septice etanșe sau a unui bazin vidanjabil este obligatorie pentru 
deținătorii/ proprietarii de animale și/ sau păsări ; 

Art. 52. Golirea foselor se va face prin vidanjare cu utilaj specializat, iar depozitarea 
dejecțiilor se va face conform normelor de mediu în vigoare. 

Art. 53. Nerespectarea prevederilor cuprinse la art. 41 ÷ 52 constituie contravenții și se 
sancționează cu amendă astfel 

- de la 200 ÷ 1.000 lei pentru persoanele fizice; 
- de la 1.000 ÷ 2.000 lei pentru persoanele juridice. 

Art. 54. Deținătorii de animale și păsări au următoarele obligații: 
a) să întrețină adăposturile păsărilor și animalelor, conform regulilor sanitar-veterinare, în permanentă 
stare de curățenie și cel puțin o dată pe an să le văruiască; 
b) proprietarul de animale și / sau păsări de curte este obligat să efectueze acțiuni de dezinsecție și 
deratizare, ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar de 6 luni, prin societăți comerciale specializate 
și autorizate în executarea acțiunilor de dezinsecție și deratizare; 
c) să asigure evacuarea dejecțiilor și depozitarea gunoiului de origine animală, astfel încât să nu 
constituie surse de poluare a mediului înconjurător; 
d) să permită personalului sanitar-veterinar de specialitate efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare 
obligatorii precum și verificarea stării de sănătate a animalelor din gospodărie și să-l sprijine în 
efectuarea operațiunilor sanitar-veterinare; 
e) să anunțe imediat organele sanitar-veterinare apariția unor semne de boală la animale, a primelor 
cazuri de moarte sau tăiere din necesitate, iar până la sosirea personalului sanitar-veterinar să izoleze 
animalele bolnave, să păstreze pe loc cadavrele, carnea, organele sau alte produse rezultate de la 
animalele tăiate din necesitate, luând măsuri ca acestea să nu fie folosite sau vândute; 
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f) să respecte și să aplice întocmai măsurile stabilite de organele sanitar-veterinare, pentru prevenirea 
și combaterea bolilor la animale; 
g) să respecte regulile sanitar-veterinare, stabilite prin acte normative în vigoare, privind condițiile de 
tăiere a animalelor și de valorificare a produselor obținute de la acestea; 
h) să nu amplaseze grajduri, fose septice, platforme pentru depozitarea gunoiului în curți sau grădini 
la o distanță mai mică de 30 metri de locuințele limitrofe; 
i) este interzis pășunatul animalelor pe teritoriul Comunei Tulca precum și circulația lor pe drumurile 
publice, neînsoțite de proprietar sau de persoana desemnată spre îngrijire, cu excepția locurilor special 
amenajate și a pășunilor date în chirie de Primăria Comunei Tulca. Deplasarea spre locurile de pășunat 
se va face pe trasee stabilite de Primărie; 
j) este interzisă tranzitarea turmelor de oi fără aprobarea Primăriei Comunei Tulca. 

Art. 55. Proprietarii, deținătorii și însoțitorii animalelor de companie sunt obligați să curețe 
locurile unde acestea și-au satisfăcut necesitățile fiziologice, cu mijloace specifice proprii (pungi și 
mănuși P.V.C. ș.a.m.d.). 

Art. 56. Proprietarilor sau deținătorilor de animale le este interzisă lăsarea în libertate ori fără 
supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri. 

Art. 57. Transporturile de animale, indiferent de specie, se vor face pe baza de certificat 
sanitar veterinar de transport animale vii, eliberat de medicii veterinari abilitați în acest sens. 

Art. 58. Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la Articolele 54 ÷ 57 din prezentul Regulament, 
de către deținătorii/proprietarii de animale și păsări, constituie contravenții și se sancționează cu 
amendă cuprinsă între 

- 500 ÷ 1.500 lei – pentru persoane fizice; 
- 1.000 ÷ 2.500 lei – pentru persoane juridice. 

 
 
CAPITOLUL VIII – ÎNTREŢINEREA CURĂŢENIEI, CONSERVAREA ŞI PROTECŢIA    
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR                                            
                              

Art. 59. (1) Protecția zonelor verzi amenajate pe domeniul public constituie obligația tuturor 
persoanelor fizice și juridice. 
 (2) Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi prevăzute în planurile 
urbanistice se face numai cu aprobarea Consiliului local. 
 (3) Terenurile virane din intravilanul Comunei Tulca vor fi amenajate ca spații verzi, în funcție 
de suprafața și relieful lor, în raport cu necesitățile populației din zonele învecinate. 
 (4) Serviciile de specialitate ale primăriei au obligația: 
a) să programeze, să coordoneze și să urmărească activitatea de combatere a rozătoarelor și insectelor 
vectori de maladii și generatoare de disconfort, conform legislației specifice în vigoare; 
b) să informeze populația și să asigure punerea în aplicare a măsurilor transmise de organele de 
specialitate în caz de epidemii și situații de criză. 

(5) Atunci când pentru executarea unor lucrări autorizate de construcții și reparații la clădiri 
sau infrastructură este necesar să se intervină pe zonele verzi, persoanele sau societățile care execută 
aceste lucrări sau după caz, beneficiarii lor, au obligația de a folosi cât mai puțin posibil zona verde, 
iar după terminarea lucrărilor să înlăture toate materialele și să refacă zonele verzi afectate. 
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 (6) Tăierea totală sau parțială a arborilor din parcuri, grădini, scuaruri, aliniamente stradale 
sau din jurul clădirilor va fi făcută numai de lucrătorii serviciului specializat din Primăria Comunei 
Tulca, pe baza constatărilor proprii sau la sesizările întemeiate ale cetățenilor. 
 (7) Tăierea totală sau parțială a arborilor este permisă numai în cazurile când aceștia prezintă 
un pericol real pentru trecători, clădiri sau alte bunuri din apropriere, împiedică efectuarea unor lucrări 
autorizate sau reparații la clădiri și infrastructură, creează un disconfort major pentru locuitorii din 
apropiere sau pun în pericol securitatea circulației. 
 (8) Atunci când numai părți ale arborilor creează inconvenientele precizate mai sus se vor 
efectua tăieri parțiale, îndepărtându-se numai ramurile respective. 
 (9) Tăierea totală a arborilor se va face la nivelul solului, sau dacă este posibil, din rădăcini, 
fiind interzis să rămână resturi care au un aspect inestetic sau constituie un pericol pentru trecători ori 
pentru siguranța circulației.  

Art. 60. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 
- 100 ÷ 1.000 lei – pentru persoane fizice; 
- 1.000 ÷ 2.000 lei – pentru persoanele juridice. 

a) Deteriorarea spațiilor verzi și a materialului dendro-floricol existent prin rupere, tăiere, călcare sau 
prin alte mijloace; 
b) Efectuarea tăierilor de corecție, defrișări, scoaterea din rădăcini a arborilor, arbuștilor, puieților sau 
a lăstarilor, fără autorizările legale; 
c) Efectuarea plantărilor de arbori sau arbuști pentru amenajarea sau refacerea zonelor verzi pe alte 
amplasamente și fără autorizări; 
d) Neaducerea la starea inițială a zonelor verzi afectate de lucrări edilitar gospodărești (gazonare, 
plantare de flori sau gard viu ), de către cei autorizați să efectueze lucrarea; 
e) Neîntreținerea în stare corespunzătoare a spațiilor verzi de către întreținătorii legali; 
f) Circulația, oprirea și staționarea cu biciclete, mopede, motorete, motociclete sau autovehicule  pe 
zonele verzi din Comuna Tulca; 
g) Traversarea sau călcarea cu piciorul a zonelor verzi; 
h) Contaminarea, poluarea cu deșeuri de orice natură a malurilor și cursurilor de ape; 
i) Arderea deșeurilor vegetale, menajere sau de altă natură pe spațiile verzi, parcuri, etc.; 
j) Arderea miriștilor sau a vegetației uscate fără autorizările legale; 
k) Însușirea arborilor doborâți de fenomenele naturale sau a arborilor care au fost tăiați, scoși din 
rădăcini în cadrul unor lucrări specifice, fără aprobarea serviciilor de specialitate din cadrul primăriei; 
l) Nemontarea tubulaturii pentru evacuarea gazelor arse la instalațiile proprii de încălzire la nivelul 
superior al imobilelor; 
m) Prelucrarea, depozitarea sau arderea unor materiale care emană mirosuri respingătoare sau fum; 
n) Nerespectarea obligației persoanelor fizice și juridice de a nu produce poluarea apelor de suprafață 
prin spălarea de obiecte, produse, ambalaje, materiale; 
o) Nerespectarea obligației de a nu deversa în apele de suprafață sau subterane ape uzate, fecaloid 
menajere; 
p) Deversarea apei din instalațiile sanitare sau de canalizare pe străzi, șanțuri, trotuare sau zone verzi 
în cazul intervenției la acestea, prin lucrări specifice de întreținere, reparații etc; 
q) Deversarea materialelor toxice, inflamabile sau explozive pe străzi, trotuare sau zone verzi, pe 
malurile apelor curgătoare sau în alte locuri publice. 
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CAPITOLUL IX. CONTROLUL ŞI CONTRAVENŢII PRIVIND SALUBRIZAREA 
COMUNEI TULCA 
 

Art. 61. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 
- 200 ÷ 1.500 lei – pentru persoane fizice; 
- 1.000 ÷ 2.500 lei – pentru persoane juridice: 

a) Neîncheierea de către persoanele fizice sau juridice de contracte cu operatorul serviciului de 
salubrizare a Comunei Tulca sau, în cazul șantierelor, contract pentru transportul și depozitarea 
molozului rezultat din lucrările de construcții la imobilele deținute de aceștia; 
b) Neîncheierea contractului de preluare a reziduurilor industriale, a substanțelor rezultate din 
procesele de producție, substanțe periculoase sau toxice, cu societăți specializate în colectarea, 
transportul, neutralizarea și depozitarea acestora; 
c) Evacuarea în locuri virane, pe domeniul public sau privat, sau în rețeaua de canalizare a comunei 
de reziduuri sau substanțe toxice; 
d) Nesalubrizarea în aceeași zi a domeniului public sau a zonei unde se execută lucrări de construcții, 
reparații sau intervenții la rețelele de utilități, indiferent dacă lucrarea este terminată sau continuă în 
zilele următoare, până la finalizare; 
e) Abandonarea deșeurilor și a ambalajelor pe spațiile verzi, căile de comunicație, în locuri publice 
sau pe orice terenuri virane aparținând domeniului public sau privat al comunei sau aflate în 
proprietate privată; 
f) Depozitarea deșeurilor rezultate din activitățile economice sau din demolări de construcții în sau 
lângă recipiente amplasate pe platformele de precolectare ale deșeurilor menajere de pe domeniul 
public, sau în spațiile de depozitare a gunoiului menajer, care deservesc asociațiile de locatari sau 
proprietari; 
g) Depozitarea sau împrăștierea resturilor menajere și a altor deșeuri lângă containerele ori 
recipientele de gunoi amplasate pe platformele de precolectare, sau în alte locuri decât cele amenajate 
în acest scop și introducerea în recipientele colectoare de deșeuri menajere a deșeurilor rezultate din 
îngrijiri medicale, inclusiv la domiciliu, sau creșterea animalelor; 
h) Folosirea altor recipiente decât cele destinate special pentru acest scop, utilizarea de recipiente fără 
capac sau degradate, din care se scurg deșeuri, menținerea pubelelor, sacilor cu deșeuri colectate 
selectiv, pe domeniul public în alte zile decât cele programate pentru colectarea deșeurilor; 
i) Depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale rezultate din curățarea grădinilor și curților 
fără a contracta cu operatorul de salubrizare transportul acestora; 
j) Lipsa coșurilor de gunoi în fața magazinelor alimentare, patiseriilor, plăcintăriilor etc. și negolirea 
acestora după umplere; 
k) Introducerea de deșeuri menajere, sau a altor tipuri de deșeuri, în recipiente pentru colectarea 
deșeurilor stradale sau în coșuri stradale, amplasate pe domeniul public; 
l) Introducerea în recipiente destinate colectării selective a altor tipuri de deșeuri; 
m) Degradarea recipientelor pentru colectarea deșeurilor menajere; 
n) Degradarea recipientelor pentru colectarea deșeurilor stradale, sau pentru colectare selectivă, 
amplasate pe domeniul public; 
o) Blocarea, inclusiv cu autoturisme, a accesului utilajelor de colectare și transport a deșeurilor 
menajere la recipientele amplasate pe platformele de precolectare de pe domeniul public; 
p) Nepermiterea accesului personalului operatorului căruia Primăria i-a atribuit activitatea de 
deratizare, dezinsecție și/sau dezinfecție, în locurile unde urmează să se realizeze operația; 
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q) Arderea de resturi vegetale și menajere sau de altă natură în curți, pe străzi, pe terenuri aparținând 
domeniului public sau privat al statului, cât și pe terenuri proprietate privată fără respectarea măsurilor 
legale de prevenire a incendiilor, precum și incendierea containerelor de deșeuri de pe platformele de 
depozitare; 
r) Murdărirea domeniului public ca urmare a activităților de încărcare - descărcare a mijloacelor de 
transport; 
s) Neinformarea corectă de către asociațiile de locatari și persoanele fizice a operatorului de 
salubritate cu privire la numărul de membri care beneficiază de serviciul de salubrizare pe bază de 
contract; 
t) Neridicarea întregii cantități de deșeuri și nelăsarea în starea perfectă de curățenie a zonei de 
depozitare a acestora; 
u) Neluarea măsurilor de acoperire și etanșeizare a autovehiculelor de transport a deșeurilor menajere 
sau stradale, a altor reziduuri, a molozului rezultat din activitatea de construcții sau a diferitelor 
materiale, precum nisip, balast, rumeguș, beton, vegetale, lichide, etc. pentru a evita pierderea și 
împrăștierea acestora pe căile publice; 
v) furtul deșeurilor reciclabile din recipientele de colectare de pe domeniul public. 
 
 
CAPITOLUL X. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTELOR DE COMERŢ ÎN 
LOCURILE PUBLICE AMENAJATE DIN COMUNA TULCA 

 
Art. 62. Constituie contravenții și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 ÷ 1000 de lei 

pentru persoanele fizice sau juridice următoarele fapte: 
a) comercializarea producției alcoolice la o distanță mai mică decât 50 metri față de edificiile 
autorităților publice, instituțiilor de învățământ, instituțiilor medicale, lăcașurilor de cult, 
monumentelor, lucrărilor de artă, edificiilor cu valoare arhitecturală, zonelor istorice, precum și în 
locurile (destinațiile) de interes turistic ale Comunei Tulca; 
b) efectuarea comerțului stradal ocazional sau sezonier de către agenți economici sau persoane fizice 
fără un acord valabil emis de Primăria Comunei Tulca pentru ocuparea domeniului public sau privat 
în acest scop; 
c) expunerea mărfurilor pe trotuare și pe terenurile publice din preajma unităților comerciale din 
Comuna Tulca, precum și etalarea mărfurilor în fața Primăriei Comunei Tulca fără acord valabil 
deținut în acest sens; 
d) prepararea, comercializarea și distribuirea produselor alimentare (inclusiv a băuturilor răcoritoare 
și/sau energizante) nerecomandate preșcolarilor și elevilor în instituțiile de învățământ și în preajma 
instituțiilor de învățământ preșcolare sau școlare; 
e) amplasarea și prestarea serviciilor de jocuri de noroc și pariuri la o distanță mai mică de 50 de metri 
față de instituțiile de învățământ școlare și preșcolare, lăcașurile de cult religios, instituțiile sociale și 
instituțiile administrației publice locale; 
f)  neafișarea la intrare a unui anunț vizibil conținând informații despre restricțiile privind accesul 
persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani (pentru cazinouri și localurile în care sunt  amplasate 
și folosite aparate electronice de jocuri de noroc cu câștiguri în bani); 
g) neinstalarea la intrarea în unitatea comercială a coșurilor de gunoi; 
h) nerespectarea de către persoanele care desfășoară activități de comerț de orice fel a volumului și 
naturii mărfii comercializate/depozitate/serviciilor prestate prevăzute în autorizația de funcționare; 
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i) depozitarea în mod ilegal a deșeurilor rezultate în urma desfășurării activităților comerciale de către 
comerciantului persoană fizică sau juridică; 
 Art. 63. Obstrucționarea sau nepermiterea agentului constatator responsabil cu verificarea, 
constatarea sau sancționarea activităților de comerț din cadrul Primăriei Comunei Tulca, desemnat de 
Primar în acest sens, de a-și exercita atribuțiile stabilite prin prezentul Regulament, constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă în valoare de: 

- 500 lei pentru persoanele fizice; 
- 1.000 lei pentru persoanele juridice. 

 
 
CAPITOLUL XI. DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 64. În cazul în care contravenientul nu respectă obligația de a înlătura situația creată prin 
săvârșirea contravenției (ca de exemplu: evacuarea materialelor rezultate din demolări din locurile 
unde au fost depozitate nelegal, remedierea degradărilor produse, eliberarea domeniului public ocupat 
nelegal cu materiale/ utilaje/ vehicule/ etc, repararea/ refacerea/ întreținerea fațadelor neîngrijite/ 
jgheaburilor deteriorate/ etc. și altele asemenea), organul constatator poate aplica în mod repetat, după 
fiecare somație, o nouă amendă pentru contravenția săvâșită. 

Art. 65. (1) Terenurile aparținând domeniului public al Comunei Tulca sunt compuse din: 
a) drumurile de exploatație, comunale, vicinale și străzile; 
b) piețele publice, comerciale, târgurile, oboarele și parcurile publice, precum și zonele de agrement; 
c) rețelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, stațiile de tratare și epurare a apelor uzate, 
cu instalațiile, construcțiile și terenurile aferente; 
d) terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea Consiliul local și Primăria, precum și 
instituțiile publice de interes local, cum sunt: bibliotecile, policlinicile și altele asemenea; 
e) statuile și monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public național; 
f) bogățiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost declarate de interes 
public național; 
g) terenurile cu destinație forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului și dacă nu sunt 
proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat; 
h) cimitirele comunale; 
i) ansamblurile și siturile istorice și arheologice care nu sunt declarate de interes public național sau  
județean; 
j) digurile de apărare împotriva inundațiilor care nu sunt declarate de interes public național sau 
județean. 

(2) Consecințele neluării măsurilor de organizare și funcționare cu privire la administrarea și 
gestiunea proprietății comune sunt în răspunderea juridică a tuturor proprietarilor sau a 
reprezentanților acestora, după caz. 
 Art. 66. Anexele A și B fac parte integrantă din prezentul Regulament. 

Art. 67. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă orice alte dispoziții 
locale contrare. 
  



Anexa la PHCL nr. 33/07.04.2022 
 

22 
 

ANEXA A 
PROCES-VERBAL DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIEI 

NR. ………… DIN ………………… 
încheiat astăzi, ziua ……… luna ………………… anul ……… 

 
Subsemnatul/-a, …………………………………………………, în calitate de agent constatator la 
Primăria Comunei Tulca, împuternicit cu legitimația nr. ………/……………… în 
baza ……………………………… nr. ………/……………… pentru constatarea contravențiilor și 
aplicarea sancțiunilor, prevăzute de HCLCT nr. . ………/……………… privind „Regulament de 
aplicare a Ordonanței de Guvern nr. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală precum și 
pentru stabilirea faptelor ce constituie contravenții, constatarea și sancționarea acestora” și în temeiul 
Ordonanței de Guvern nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și 
completările ulterioare, în urma controlului efectuat astăzi, în data de ……………, ora ………, 
la ………………………………………………………………… din Comuna Tulca, 
satul ………………, nr. ………, județul Bihor, în subordinea ……………………………………, 
înmatriculată la O.R.C sub nr. J……/……/………, C.U.I./C.I.F. ………………, la sediul/punctul de 
lucru din ………………………………………… am constatat săvârșirea următoarele fapte: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul: 
a) persoana fizică: dl/dna/minorul ………………………………………………………, fiul/fiica 
lui ………………………… și al/a …………………………, născut/-ă la data ……………… în 
localitatea ……………………,  cu domiciliul în ………………………, str. ……………………, 
nr. ………, bl. ………, sc. ………, et. ………, ap. ………, județul ………………, sectorul ……, 
C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor/-oare al/a buletinului/cărții de identitate/pașaportului 
seria …… nr. …………, eliberat de ……………………………… la data de ……………… 
Mențiuni pentru contravenienții minori: numele, prenumele și adresa de domiciliu al părinților sau 
a altor reprezentanți sau ocrotitori legali ai acestora: ………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
b) persoana juridică …………………………………, înmatriculată la ORC cu nr. ………………, 
CUI/CIF ………………, cu sediul în loc. ………………, str. …………………………, nr. ………, 
bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, județul ……………, sectorul ……, reprezentată de 
dl/dna ………………………………………, în calitate de/ având funcția de …………………, 
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C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor/-oare al/a buletinului/cărții de identitate/pașaportului 
seria …… nr. …………, eliberat/-ă/emis/-ă de poliția/statul ………………………… la data 
de ………………, tichet de înscriere a contravențiilor seria ……… nr. ………………… (pentru 
cetățeni străini). 
c) Subsemnatul/-a, ………………………………………, posesor/-oare al/a buletinului/cărții de 
identitate seria ……, nr. ………, eliberat/-ă de ………………… la data de …………, cu domiciliu 
în loc. ………………, str. ………………, nr. ……, bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, 
județul ……………, sectorul ……, C.N.P.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, în calitate de martor, declar că 
numitul, ………………………………………, nu este de față/refuză/nu poate să semneze procesul-
verbal de constatare și sancționare a contravențiilor. 

Alte mențiuni ale organului constatator (contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate 
să semneze, motivele privind lipsa martorului etc.): ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
Obiecțiuni ale contravenientului: ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
În conformitate cu prevederile „Regulament de aplicare a Ordonanței de Guvern nr. 21/2002 privind 
normele de gospodărire comunală precum și pentru stabilirea faptelor ce constituie contravenții, 
constatarea și sancționarea acestora” aprobat de HCLCT nr. ……/……………… precum și a altor 
acte normative în vigoare, faptele descrise mai sus constituie contravenție/contravenții și se 
sancționează cu amendă contravențională astfel: 
a) conform art. ……, alin. ……, lit. …… - de la ………… lei până la ………… lei; 
b) conform art. ……, alin. ……, lit. …… - de la ………… lei până la ………… lei; 
c) conform art. ……, alin. ……, lit. …… - de la ………… lei până la ………… lei; 
stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta/-ele de la punctul: 
1. în sumă de …………… lei; 2. în sumă de ……………  lei; 3. în sumă de …………… lei, suma 
totală fiind de …………… lei. 

Agent constatator, 
 

……………………… 
(nume, prenume, semnătura) 

Contravenient, 
 

……………………… 
(nume, prenume, semnătura) 

Martor, 
 

……………………… 
(nume, prenume, semnătura) 

Rezoluție de aplicare a sancțiunii 
Ținând seama de faptele săvârșite, constatate și consemnate în prezentul proces-verbal, în 

baza prevederilor stabilite în „Regulament de aplicare a Ordonanței de Guvern nr. 21/2002 privind 
normele de gospodărire comunală precum și pentru stabilirea faptelor ce constituie contravenții, 
constatarea și sancționarea acestora” aprobat de HCLCT nr. ……/……………… și având în vedere 
dispozițiile art. 21 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și 
completările ulterioare, subsemnatul, ……………………………………………, în calitate de agent 
constatator în cadrul ……………………………… aplic următoarele sancțiuni: 
a). pentru fapta consemnată la punctul 1, amendă în valoare de …………… lei 
(adică ……………………………………………………………………………………………); 
b). pentru fapta consemnată la punctul 1, amendă în valoare de …………… lei 
(adică ……………………………………………………………………………………………); 
c). pentru fapta consemnată la punctul 1, amendă în valoare de …………… lei 
(adică ……………………………………………………………………………………………). 
TOTAL amendă în valoare de …………… lei (adică …………………………………………) și 
dispun, în temeiul legii, următoarele măsuri: …………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Măsurile dispuse se vor realiza până la data de, …………… contravenientul având obligația de a 
notifica organului de control îndeplinirea acestei obligații în termenul stabilit. 
În conformitate cu prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 
modificările și completările ulterioare, contravenientul poate/nu poate achita, în termen de cel mult 
15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate 
din minimul amenzii prevăzute de dispoziția legală, prin care este/sunt sancționată/-te contravenția/-
țiile de la punctul/-tele ………………, respectiv suma de ………………… lei 
(adică ……………………………………………………………………………………………). 
Amenzile contravenționale se fac venit la bugetul local și se pot achita prin următoarele modalități de 
plată: 
a) în numerar sau cu cardul la casieria Primăriei Comunei Tulca; 
b) prin virament bancar în contul RO32 TREZ 0832 1A35 0102 XXXX deschis la Trezoreria Salonta 
(Primăria Comunei Tulca, CIF 5149128). 
Căi de atac 
(1)  Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face 
plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. 
(2) Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția. 
(3) Controlul aplicării și executării sancțiunilor contravenționale este de competența exclusivă a 
instanței prevăzute la alin. (2). 
 

Agent constatator, 
 

……………………… 
(nume, prenume, semnătura) 

Contravenient, 
 

……………………… 
(nume, prenume, semnătura) 

Martor, 
 

……………………… 
(nume, prenume, semnătura) 

 
 
 PRIMĂRIA COMUNEI TULCA 

PRIMAR, 
 

……………………………………… 
(nume, prenume, semnătura) 

 
 
Am primit un exemplar, 
Contravenient: ……………………………………… (nume, data, semnătura) 
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PROCES-VERBAL DE ÎNDEPLINIRE A PROCEDURII 
 
Astăzi, ……………, agentul constatator …………………………………………………………, din 
cadrul Primăriei Comunei Tulca având de înmânat Procesul-verbal de constatare și sancționare a 
contravențiilor nr. ………… din ……………… și înștiințarea de plată nr. ………………………, m-
am deplasat la domiciliul fiscal al contribuabilului persoană juridică/fizică …………………… din 
loc. ………………, str. ………………, nr. ……, bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, 
județul ……………, sectorul ……, găsind pe contravenient sau pe ……………………………… 
(persoana care locuiește la această adresă) administrator/ împuternicitul contravenientului**), care, 
primind actul, a semnat în fața noastră. 
 
Semnătura primitorului și actul de identitate ……………………………………………………… 
 
Amenda/Amenzile se pot achita prin următoarele modalități de plată: 
a) în numerar sau cu cardul la casieria Primăriei Comunei Tulca; 
b) prin virament bancar în contul RO32 TREZ 0832 1A35 0102 XXXX deschis la Trezoreria Salonta 
(Primăria Comunei Tulca, CIF 5149128). 
 
În conformitate cu prevederile art. 28, alin. (1) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita în termen de 
cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, 
jumătate din minimul amenzii prevăzute de  „Regulament de aplicare a Ordonanței de Guvern nr. 
21/2002 privind normele de gospodărire comunală precum și pentru stabilirea faptelor ce constituie 
contravenții, constatarea și sancționarea acestora” aprobat de HCLCT nr. ……/……………… prin 
care este/sunt sancționată/-te contravenția/-le de la punctul/-le ……………………………, respectiv 
suma de …………… lei, iar o copie a documentului de plată se va depune la Primăria Comunei Tulca. 
 
În caz de neachitare a amenzii în termen de 30 zile de la data rămânerii definitive a sancțiunii, se va 
proceda la executarea silită a contravenientului conform prevederilor legale. 
  



Anexa la PHCL nr. 33/07.04.2022 
 

26 
 

ANEXA B 
 
Tabelul reprodus conținând ratele de conversie a animalelor în unități vită mare (UVM), prevăzut în 
Anexa II la Regulamentul nr. 669 din 28 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în 
aplicare (UE) nr. 808/2014 în ceea ce privește modificarea și conținutul programelor de dezvoltare 
rurală, publicitatea pentru aceste programe și ratele de conversie în unități vită mare 

(1) Tauri, vaci și alte bovine de mai mult de doi ani și ecvidee de mai mult de șase luni 1,0 UVM 

(2) Bovine între șase luni și doi ani 0,6 UVM 

(3) Bovine de mai puțin de șase luni 0,4 UVM 

(4) Ovine și caprine 0,15 UVM 

(5) Scroafe de reproducție > 50 kg 0,5 UVM 

(6) Alte porcine 0,3 UVM 

(7) Găini ouătoare 0,014 UVM 

(8) Alte păsări de curte 0,03 UVM 

Pentru categoriile sau subcategoriile de animale din tabel, ratele de conversie pot fi mărite sau reduse, 
în mod excepțional, ținând seama de dovezi științifice care trebuie explicate și justificate în mod 
corespunzător în programele de dezvoltare rurală. 

Pot fi adăugate în mod excepțional și alte categorii de animale. Ratele de conversie pentru orice astfel 
de categorii se stabilesc ținând seama de circumstanțe deosebite și de dovezi științifice care trebuie 
explicate și justificate în mod corespunzător în programele de dezvoltare rurală. 

 
 


