
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOT�RÂRE 
 

pentru stabilirea unor masuri privind gospodarirea orasului Tirgu Neamt, precum si 
combaterea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii 

 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt 
Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor, modificata si completata si ale Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 privind 
gospodarirea localitatilor urbane si rurale, aprobata si modificata prin Legea 515/2002;  

Examinand expunerea de motive nr.4343/20.02.2009 a primarului localitatii; 
Vazand raportul de specialitate al compartimentului Control comercial, Avizare Mediu, 

Transporturi, precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  
În temeiul art. 36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.e si art. 45 alin.1  din Legea nr. 215/2001 a administra�iei 

publice locale, republicat�, cu modific�rile si complet�rile ulterioare; 
 

HOT�R��TE 
 
Art. 1 -  Se aproba Regulamentul privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea localitatii, 
precum si constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii, prevazut in Anexa care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 2 -  Primarul orasului tirgu Neamt va imputernici prin dispozitie functionarii publici din Politia 
Comunitara Tirgu Neamt care vor constata contraventiile prevazute in Anexa la prezenta 
hotarare. 
Art. 3 – La data intrarii in vigoare a prezentei hotariri se abroga Hotarirea Consiliului Local al 
orasului Tirgu Neamt nr.25/26.04.2002. 
Art. 4 –Prezenta hotarire intra in vigoare in termen de 30 zile de la data publicarii. 
Art. 5 – Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate. 
 

Nr. 17 

din 27.02.2009 

             Presedinte de sedinta, 

                                                           Consilier: Cojocariu Vasile 

                       Contrasemneaza,         
                       Secretar, 

                  jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           ANEXA 
         La HCL NR. 17 DIN 27.02.2009 
 
 
 
      REGULAMENT 
 

Privind stabilirea unor m�suri pentru gospod�rirea orasului Tirgu Neamt, precum �i 
constatarea �i sanc�ionarea faptelor ce constituie contraven�ii 

  

DISPOZI�II GENERALE 
 

    Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar pentru constatarea si sanc�ionarea faptelor 
care constituie contraven�ii la gospod�rirea orasului Tirgu Neamt, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 215/2001 privind administra�ia public� local�, O.G. nr. 21/2002 privind gospod�rirea localit��ilor 
urbane si rurale si a Legii nr.526/2004 privind modificarea  O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contraven�iilor. 

  
Asigurarea si p�strarea cur��eniei si ordinii pe teritoriul orasului Tirgu Neamt, buna 

gospod�rire a acestuia si respectarea normelor de igien� constituie o obliga�ie fundamental� a 
autorit��ilor administra�iei publice locale, a institu�iilor publice, agen�ilor economici, a altor persoane 
juridice precum si a cet��enilor. 

    Autorit��ile si institu�iile publice, precum si agen�ii economici au obliga�ia s� efectueze lucr�rile 
de între�inere si cur��enie a cl�dirilor aflate în proprietatea sau în folosin�a lor, a anexelor acestora, a 
incintelor, împrejmuirilor, precum si a oric�ror alte spa�ii utilizate de acestea. 

    Cet��enii au obliga�ia s� asigure îngrijirea locuin�elor aflate în proprietatea sau în folosin�a lor, 
a anexelor gospod�resti, cur�ilor, împrejmuirilor si s� p�streze ordinea si cur��enia pe str�zi, drumuri, 
în pie�e, târguri, parcuri si gr�dini în celelalte locuri publice, precum si în mijloacele de transport în 
comun.  

  
  CAPITOLUL I. ACTIVIT��I EDILITAR GOSPOD�RE�TI  

  
Art. 1. – Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 

                                       500 – 1 500 lei – pentru persoane fizice 
       1 000 – 2 500 lei - pentru persoane juridice 

  
a.          Neîntre�inerea fa�adelor de la magazine, chio�curi sau tonete, prin lucr�ri de repara�ii, 

zugr�vire sau vopsire; 
b.          Neasigurarea condi�iilor de igien� prin opera�ii de cur��enie, dezinsec�ie �i deratizare a 

locuin�elor individuale, blocurilor de locuin�e, anexe gospod�re�ti, în jurul blocurilor de locuin�e 
ori în jurul spa�iilor în care î�i desf��oar� activitatea; 

c.          Nemontarea �i neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, �iglelor, olanelor �i a geamurilor 
sparte, precum �i a firmelor uzate sau deteriorate; 

d.          Neîmprejmuirea �i nesalubrizarea terenurilor de�inute cu orice titlu; 
e.          Neafi�area la loc vizibil al num�rului imobilului, blocului �i sc�rii de c�tre proprietar ori de 

c�tre Asocia�iile de locatari sau proprietari; 
f.            Neafi�area la loc vizibil de c�tre Asocia�iile de locatari sau proprietari, la parterul fiec�rei 

sc�ri de bloc a tabelului cu to�i proprietarii sau chiria�ii precum �i a num�rului de persoane din 
fiecare apartament; 

g.           Neafi�area la loc vizibil de c�tre Asocia�iile de proprietari sau locatari a  graficului cu orele 
de odihn�, când sunt interzise activit��ile care pot deranja lini�tea �i odihna locatarilor; 

h.          Neîntre�inerea cl�dirilor �i instala�iilor aferente imobilelor de c�tre Asocia�iile de locatari sau 
proprietari; 



i.            Desfiin�area sau mutarea abuziv� a platformelor de gunoi care deservesc Asocia�iile de 
locatari sau proprietari; 

j.           Împrejmuirea sau rezervarea unor suprafe�e apar�inând domeniului public f�r� autorizare 
legal�; 

k.        Amenajarea de terase pe domeniul public, pe suprafe�e mai mari decât cele aprobate; 
l.           Neîndep�rtarea imediat dup� oprirea intemperiilor, a z�pezii �i ghe�ii de pe trotuare, din 

fa�a imobilelor în care locuiesc sau î�i desf��oar� activitatea (z�pada sau ghea�a se depune 
pe carosabil lâng� bordur�, f�r� s� împiedice circula�ia �i scurgerea apei în sistemul de 
canalizare); 

m.      Nepres�rarea de nisip,  sau alte materiale antiderapante pe trotuare, în fa�a imobilelor 
de�inute cu orice titlu, în caz de polei; 

n.         Neasigurarea cur��eniei trotuarului �i a între�inerii spa�iului verde din jurul imobilelor în care 
locuiesc sau î�i desf��oar� activitatea; 

o.         Depozitarea pe domeniul public a materialelor de construc�ii, a altor materiale �i ambalaje 
f�r� autorizare legal�; 

p.         Nep�strarea în bun� stare de folosin�� a b�ncilor, co�urilor de gunoi, indicatoarelor, 
panourilor de afi�aj, cabinelor telefonice, locurilor de joac� pentru copii, precum �i a altor dot�ri 
de mobilier urban; 

q.         Neaducerea la starea ini�ial� a zonelor verzi afectate de lucr�ri edilitar gospod�re�ti 
(gazonare, plantare de flori sau gard viu). 

r.             Neîntre�inerea zonei verzi �i  a materialului dendrofloricol din spa�iile adiacente 
       blocurilor de locuin�e.   

  
CAPITOLUL II. AMENAJEREA TERITORIULUI, URBANISM �I 

ACTIVITATEA DE CONSTRUC�II 
  

Art. 2. – Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 
                        500 – 1 500 lei – pentru persoane fizice 
                     1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice   
  

a. Extinderea cimitirelor umane f�r� autoriza�ie sanitar� �i f�r� acordul  
     autorit��ii locale; 
b. Neîmprejmuirea incintelor �antierelor de construc�ii sau a punctelor de lucru �i neinstalarea 

panourilor de avertizare �i identificare; 
c. Nesemnalizarea corespunz�toare conform dispozi�iilor legale a punctelor de lucru atât pe 

timp de zi cât �i pe timp de noapte, pentru evitarea accidentelor; 
d. Neasigurarea cur��eniei exterioare (pneuri �i �enile) a autovehiculelor sau vehiculelor de 

orice fel, la ie�irea din �antiere, sta�ii de betoane precum �i din alte asemenea locuri; 
e. Nemen�inerea ordinii �i cur��eniei pe c�ile publice de acces în �antiere precum �i în jurul 

acestora; 
f. Nesemnalizarea �i neîmprejmuirea cl�dirilor care nu mai prezint� siguran�� în exploatare. 
  

CAPITOLUL III.  ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 
  

Art. 3. – Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 
                        500 – 1 500 lei – pentru persoane fizice 
                     1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice   

  
a.   Sp�larea autovehiculelor pe domeniul public; 
b.  Abandonarea pe domeniul public de aparate de orice fel, utilaje defecte, tonete, chioscuri, 

construc�ii metalice; 
c.   Montarea schelelor sau macaralelor de construc�ii pe domeniul public, f�r� autoriz�ri si f�r� 

plata taxelor legale; 
d. Montarea pe domeniul public, de mobilier, chioscuri, corturi, tonete pentru parcuri de distrac�ii, 

circuri sau alte manifest�ri f�r� autoriz�rile legale; 



e.  Expunerea pentru reclam� publicitar� pe domeniul public a unor vehicule, autovehicule, utilaje, 
aparatur� sau m�rfuri f�r� autorizarile legale; 

f.  Expunerea pentru vinzare pe domeniul public a vehiculelor, autovehicolelor, autoutilitare, utilaje, 
remorci, etc., fara autorizarile legale;  

g. Murd�rirea domeniul public prin efectuarea unor lucr�ri de repara�ii la autovehicule, ori urmare a 
exploat�rii autovehiculelor; 

h. Amplasarea rulotelor si containerelor de construc�ii pe domeniul public f�r� autorizarea si 
achitarea taxelor legale; 

i. Ocuparea domeniului public cu orice construc�ii provizorii, vehicole si autovehicole, sau materiale 
f�r� autorizarea si achitarea taxelor legale; 

j. Necur��irea, neîntre�inerea si nerepararea spa�iului de parcare de c�tre de�in�torii legali; 
m.  Nesalubrizarea domeniului public la terminarea activit��ilor autorizate în condi�iile legii; 
k. Sc�ldatul si sp�latul de c�tre persoanele fizice în fântâni arteziene, cismele si lacurile 

amenajate pe spa�iile verzi (parcuri si gr�dini publice) precum si folosirea marginilor acestora 
(malurilor) ca loc de plaj�.  
  

CAPITOLUL IV. ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV PUBLIC 
  

Art. 4. – Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 
                        500 – 1 500 lei – pentru persoane fizice 
                     1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice   

  
   a. Ocuparea de c�tre orice persoan� a unei locuin�e f�r� contract de închiriere; 
   b. Degradarea acoperi�urilor imobilelor sau a teraselor acestora prin montarea unor antene de 

orice tip de c�tre ocupan�ii legali, alte persoane fizice, reprezentan�i ori angaja�i ai unor 
persoane juridice; 

   c. Depozitarea în spa�ii apar�inând fondului locativ public de c�tre ocupan�ii legali de materiale 
sau obiecte nefolosibile, în condi�ii insalubre; 

   d. Distrugerea sub orice form� a fondului locativ public de c�tre de�in�torii de contract, dac� nu 
îndepline�te elementele constitutive ale unei infrac�iuni; 

   e. Lipirea, scrierea sau expunerea de anun�uri în alte locuri decât pe panourile de afi�aj de 
c�tre proprietar, alte persoane fizice ori juridice;  

 
  CAPITOLUL V. CANALIZARE, ALIMENTARE CU AP� �I EPURAREA APELOR UZATE 

 
Art. 5.– Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 

                       100 –    500 lei – pentru persoane fizice 
                       500 – 1 500 lei – pentru persoane juridice 
          

a. acoperirea cu p�mânt, moloz sau alte materiale ale receptorilor, c�minelor de ap�; 
          b. mutarea sau deteriorarea t�bli�elor indicatoare de identificare a gospod�riilor subterane; 

   c. necur��irea n�molurilor din sta�iile de decantare; 
   d. utilizarea aparatelor de m�sur� �i control neverificate   metrologic. 

  
 Art. 6.  – Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 

                        500 – 1 500 lei – pentru persoane fizice 
                     1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice 
   

a.  racordarea ilegal� la re�elele de ap�; 

b.  deteriorarea voluntar� a aparatelor de m�sur� �i control sau a sigiliilor   

acestora; 

   c. deteriorarea voluntar� a capacelor, ramelor metalice �i a   gr�tarelor de la re�elele de ap� �i 

canalizare, ori a c�minelor acestora, dac� nu întrune�te elementele constitutive ale unei 

infrac�iuni; 



    d. deteriorarea sau distrugerea re�elelor de ap�, dac� nu întrune�te elementele constitutive ale 

unei infrac�iuni; 

    e.  deteriorarea voluntar� a racordurilor, robinetelor, bran�amentelor la instala�iile de  distribuire 

a apei �i a re�elei de canalizare, dac� nu întrune�te elementele constitutive ale unei infrac�iuni 

; 

    f. achizi�ionarea de capace, rame metalice, gr�tare sau fragmente ale acestora provenite de la 

re�elele de ap� �i canalizare, de la persoane fizice sau juridice altele decât de�in�torii de drept. 

  
Art. 7. – Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 

                        200 – 1 000 lei – pentru persoane fizice 
                        500 – 1 500 lei – pentru persoane juridice   

  
a.     neevacuarea apelor acumulate în subsolul cl�dirilor de c�tre utilizatori; 
b.    nedesfundarea sistemelor de canalizare din incinta gospod�riilor de c�tre utilizatori; 
c.     men�inerea în stare de nefunc�ionare a gurilor de scurgere pentru apele pluviale de pe 

str�zi, de c�tre operatorul serviciului public; 
d.     înfundarea gurilor de scurgere la canalizare prin aruncare sau depozitare de p�mânt sau 

alte reziduuri; 
e.     spargerea coloanelor �i evacuarea apelor uzate în subsoluri de c�tre proprietar sau 

chiria�i; 
f.      nepermiterea accesului personalului tehnic autorizat la aparatele de m�sur� �i control în 

scopul citirii, înregistr�rii sau efectu�rii controlului de calitate al apei. 
  

Art. 8. – Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 
                        500 – 1 500 lei – pentru persoane fizice 
                     1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice   
  

      a)   manevrarea neautorizat�   a vanelor �i robinetelor din c�minele de             

 manevr� precum �i folosirea hidran�ilor publici de personal neautorizat; 

      b)   folosirea apei din ci�mele, pu�uri, fântâni publice �i bazinele fântânilor  arteziene  pentru 

sp�larea ma�inilor �i altor materiale, indiferent de natura  acestora; 

     c)    deteriorarea fântânilor cu picior �i a ci�melelor de b�ut ap�; 

      d)   deversarea de ape menajere de orice fel pe domeniul public; 

      e)   colectarea în cisterne particulare a apei potabile de la sursele publice; 

       f)    neînlocuirea în procesul de produc�ie a apei potabile cu ap� industrial�, acolo unde 

procesul de produc�ie o permite �i exist� surse.  

 

 CAPITOLUL VI. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE, ENERGIE TERMIC�, ELECTRIC� 

�I ILUMINATUL PUBLIC 
  
Art. 9. – Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 

                        500 – 1 500 lei – pentru persoane fizice 
                     1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice   
  

a.     nemen�inerea �i nefixarea la cota pavajului a pieselor vizibile (trape, capace, gr�tare, 
r�sufl�tori etc.); 

b.     deteriorarea aparatelor de m�sur� �i control, a c�minelor unde sunt amplasate acestea, a 
conductelor, racordurilor �i robine�ilor; 



c.     racordarea la re�eaua de termoficare sau de gaze, bran�area la instala�ia electric� ori la 
iluminatul public f�r� avizul �i autoriza�ia organelor de specialitate; 

d.     interzicerea accesului personalului autorizat, la instala�iile interioare din incinta 
beneficiarului; 

  
Art. 10. – Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 

                       200 – 1 000 lei – pentru persoane fizice 
                       500 – 1 500 lei – pentru persoane juridice   
  

a.     folosirea apei calde menajere la sp�larea autovehiculelor; 
b.    nepozi�ionarea stâlpilor de re�ele electrice pe amplasamentele aprobate; 
c.     distrugerea re�elei �i a l�mpilor de iluminat public, dac� nu îndepline�te elementele 

constitutive ale unei infrac�iuni; 
d.     modificarea iluminatului public cu ocazia diferitelor manifest�ri f�r� autoriz�rile legale; 
e.     înlocuirea �i montarea altor l�mpi de iluminat public decât cele autorizate legal;   

  
CAPITOLUL VII. PUBLICITATEA PE DOMENIUL PUBLIC 

  
Art. 11. – Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 

                        500 – 1 500 lei – pentru persoane fizice 
                     1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice   
  

a. Lipirea afi�elor, posterelor sau anun�urilor publicitare în alte locuri decât     cele   
autorizate; 
  b.   Folosirea de afi�e, postere sau pliante de publicitate în incinta    societ��ilor  

comerciale f�r� achitarea taxelor de publicitate; 
 c.     Montarea de panouri publicitare sau benere f�r� autorizare; 
 d.     Neîntre�inerea panourilor de afi�aj sau de publicitate de c�tre utilizatorii sau de�in�torii 

legali; 
 e.     Neschimbarea materialelor de publicitate uzate sau deteriorate de c�tre de�in�torii legali ai 

acestora; 
 f.       Expunerea de materiale publicitare în cimitire, de c�tre persoane fizice ori juridice; 
 g.     Desf��urarea activit��ii de c�tre agen�ii economici f�r� montarea firmelor de identificare 

care s� cuprind� num�rul certificatului unic de înregistrare �i codul fiscal; 
 h.     Folosirea mijloacelor de transport în scopuri publicitare f�r� autorizare �i achitarea taxelor 

legale. 
  

   CAPITOLUL VIII. TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL 
  

Art. 12. –Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 
      500 – 1 000lei – pentru persoane fizice  

                         1000   –2 000lei  –pentru persoane juridice  
 

 a.  Punerea în circula�ie a  autovehiculelor de orice fel care sunt deteriorate, nu îndeplinesc 
condi�iile de cur��enie �i igien� sau care au scurgeri de ulei, motorin� ori al�i carburan�i sau 
lubrifian�i; 

 b.    Efectuarea transporturilor de persoane prin curse ocazionale, speciale, în conven�ie sau 
neregulate, fara a poseda autoriza�ii legale; 

 c. Instituirea de sta�ii urcare-coborâre pe teritoriul orasului Tirgu Neamt, altele decât cele 
aprobate de Consiliul Local, precum �i devierea de la traseul aprobat de Consiliul Local. 

 d.  Oprirea pe teritoriul orasului Tirgu Neamt în vederea îmbarc�rii/debarc�rii c�l�torilor, a 
mijloacelor de transport public de persoane jude�ean �i interjude�ean, în alte locuri decât cele 
autorizate legal; 

 e.      Sta�ionarea vehiculelor de transport marf� �i c�l�tori cu masa total� mai mare de 3,5 
tone pe domeniul public al orasului Tirgu Neamt în alte locuri decât cele special destinate 
acestui scop, cu excep�ia cazurilor când se face aprovizionarea unit��ilor socio-economice. 



          
Art. 13. –Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 

                        500 – 1 000 lei – pentru persoane fizice  
                                    1 000- 2 000 lei pentru persoane juridice  

 a.    Neasigurarea cur��eniei în locurile de înc�rcare/desc�rcare a m�rfurilor, materialelor, în 
sta�ii �i la capetele de linii ale mijloacelor de transport în comun; 

 b. Neafi�area în sta�ii a graficelor de circula�ie �i a intervalelor orare specifice transportului în 
comun; 

 c. Nerespectarea graficelor de circula�ie �i a intervalelor orare specifice transportului în comun, 
exceptând cazurile de for�� major�; 

  d. Neasigurarea cur��eniei �i igieniz�rii mijloacelor de transport în comun aflate în circula�ie; 
 e. Neasigurarea înc�rc�rii �i etan�eiz�rii corespunz�toare a vehiculelor ce efectueaz� 

transportul diferitelor materiale, pentru a preântâmpina împr��tierea lor în timpul transportului 
�i murd�rirea sau degradarea c�ilor publice; 

 f.Transportul de materiale explozibile sau inflamabile în mijloacele de transport in comun.  
  

Art.14. -Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 
    60 – 200 lei – pentru persoane fizice 
 a. Coborârea, urcarea, blocarea sau for�area u�ilor mijlocului de transport pe timpul mersului,  

transportul de animale vii sau p�s�ri, transportul unor bagaje voluminoase care stânjenesc c�l�torii; 
 b.Antrenarea de discu�ii cu conduc�torul mijlocului de transport �i intrarea persoanelor str�ine 

în cabina acestuia pe timpul transportului; 
         c. Difuzarea de muzic� obscen� în mijlocul de transport în comun; 
          d. Fumatul, scuipatul, consumul de semin�e �i b�uturi alcoolice, precum �i   a    altor 

 alimente care conduc la disconfortul celorlal�i c�l�tori �i aruncarea    de hârtii, 
 ambalaje �i resturi de orice fel în mijloacele de transport în  comun; 

 e. Cântatul, cu excep�ia colindelor în perioada s�rb�torilor de iarn�, în mijloacele de transport 
în comun. 

  
Art. 15. – Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 

    500 – 1 000lei – pentru operatorii de transport 
 a.  Oprirea mijloacelor de transport în vederea îmbarc�rii/debarc�rii c�l�torilor între sta�ii sau 

în afara peroanelor sau alveolelor destinate opririi acestora; 
 b.   Schimbarea traseelor aprobate de Consiliul Local de c�tre conduc�torul auto sau alte 

persoane neautorizate; 
 c.   Folosirea mijloacelor de transport în comun în alte scopuri decât cele destinate. 
  

Art. 16. –Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 
    60 – 200 lei – pentru persoane fizice �i juridice 
  a.  Nerespectarea obliga�iei controlorilor �i conduc�torilor auto de pe mijloacele de transport în 

comun de a avea o �inut� decent�, un comportament civilizat �i de a purta la vedere ecusonul sau 
legitima�ia de serviciu; 
 b.  Degradarea mijloacelor de transport în comun prin orice mijloace atât în mers cât �i în 

sta�ionare de c�tre persoanele fizice, dac� nu îndepline�te elementele constitutive ale 
infrac�iunii.  

  
CAPITOLUL IX. ÎNTRE�INEREA �I REPARAREA STR�ZILOR 

  
Art. 17. –Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între:  
                                         800 – 1 500 lei – pentru persoane fizice 
                            1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice 

  a. Deteriorarea îmbr�c�min�ii p�r�ii carosabile, a trotuarelor �i a marcajelor rutiere prin 
circularea cu mijloace de transport ori utilaje neadecvate; 

 b. Executarea de lucr�ri sau interven�ii la re�eaua tehnico-edilitar� f�r� autoriz�rile legale; 



 c.   Neanun�area organelor de specialitate din Prim�rie despre lucr�rile de construc�ii, repara�ii 
sau interven�ii în carosabil, de unde rezult� p�mânt, moloz sau alte de�euri, în vederea 
stabilirii locului de depozitare a acestora; 

 d. Neîntre�inerea permanent� a cur��eniei �an�urilor de scurgere a apelor pluviale, a pode�elor 
�i tuburilor de beton aferente acesora, pe întreaga lungime aferent� propriet��ii, in vederea 
evit�rii inunda�iilor ori a stagn�rii apelor. 

  
Art. 18. –Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între:  

     600 – 800 lei – pentru persoane fizice  
 a.Accesul �i circula�ia vehiculelor cu trac�iune animal� pe urmatoarele strazi:  

-Stefan cel Mare, Mihai Eminescu, Marasesti, Cuza-Voda, Slt.Radu Teoharie, Plopului, 
Viitorului, Fud. Fierari. 

  b.Deplasarea vehiculelor cu trac�iune animal� pe arterele orasului  Tirgu  Neamt   în zonele în 
care este permis accesul acestora, f�r� a fi  dotate cu  dispozitive de  reten�ie a dejec�iilor animale.  

  
Art. 19. –Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� contraven�ional� �i, dup� caz, 
 cu lipirea de colante autoadezive pe parbrizele autovehiculelor, precum �i cu ridicarea  sau 
blocarea autovehiculelor, cu plata contravalorii presta�iei efectuate, faptele prev�zute la lit. a, b, c, d.. 

Amenda contraven�ional� este cuprins� între: 
                                         700 – 1 200 lei – pentru persoane fizice 
                                   900 – 1 500 lei – pentru persoane juridice 
 

 a.   Oprirea �i  sta�ionarea autovehiculelor pe zone verzi, scuaruri, insule de dirijare a 
circula�iei, alveole �i în sta�iile mijloacelor de transport în comun, în sa�iile special amenajate 
pentru autovehiculele care execut� transport în regim de taxi, pe trecerile de pietoni, pe 
benzile de circula�ie semnalizate �i marcate corespunz�tor;  

 b.   Oprirea �i sta�ionarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru diferite 
activit��i sau pentru persoanele cu handicap, marcate �i semnalizate corespunz�tor; 

 c. Oprirea �i sta�ionarea autovehiculelor pe trotuare în afara cazurilor permise prin Hot�rârea 
Consiliului Local, iar în lipsa reglement�rilor speciale, numai dac� nu r�mâne liber un culoar de 
minimum 1,5 metri l��ime înspre marginea opus� p�r�ii carosabile pentru circula�ia pietonilor; 

 d.  Parcarea �i sta�ionarea autovehiculelor în zona de protec�ie a �an�urilor, dac� aceasta ar 
putea duce la deteriorarea sau func�ionarea necorespunz�toare a �an�urilor; 

 e. Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniul public f�r� aprobarea Consiliului 
Local �i semnalizarea acestora cu altfel de însemne, marcaje sau dispozitive decât cele 
agreate; 

 f.  Executarea de marcaje stradale de c�tre persoane neautorizate; 
 g. Organizarea de curse neautorizate auto, moto �i vehicule cu trac�iune animal�; 
 h.  Mutarea semnelor de circula�ie, a indicatoarelor rutiere, a pl�cu�elor cu denumirea str�zilor 

f�r� autorizare legal�, sau împiedicarea prin orice mijloace a vizibilit��ii acestora; 
    i.  Circula�ia cu biciclete, motorete, scutere, ciclomotoare, motoscutere,  motociclete si ATV-uri pe 

trotuare, in parcuri, cu excep�ia spa�iilor special amenajate în acest scop; 
 

CAPITOLUL X. SALUBRIZAREA ORASULUI  
  
Art. 20. –Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 
                                          500 – 1 000 lei – pentru persoane fizice 
                              1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice 
  

  a.Neîncheierea contractelor pentru colectarea de�eurilor menajere cu operatorul autorizat pentru 
prestarea activit��ii de salubrizare �i pentru colectarea de�eurilor reciclabile cu unit��ile de profil; 

  b. Neîncheierea de contracte separate pentru ridicarea de�eurilor de alt� natur� decât menajer�; 
    c.Transportul de�eurilor menajere �i nemenajere la punctele de  colectare   în recipien�i deschi�i 
sau neacoperi�i cu plas� de protec�ie; 

 d.Neîncheierea contractelor pentru incinerarea de�eurilor spitalice�ti  rezultate din  activitatea 
sanitar� de stat �i particular�, pentru unit��ile  sanitare; 



  
   Art. 21. – Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins�  între:                           

                            1 000 – 2 500 lei – pentru operatorii de servicii publice 
  

    a.  Neîntocmirea graficelor cu frecven�a de colectare a de�eurilor menajere �i  neavizarea lor de 
c�tre organele în drept; 

    b.Nerespectarea graficelor cu frecven�a de colectare a de�eurilor menajere; 
    c.Neîn�tiin�area Biroului  de specialitate din cadrul Prim�riei orasului   Tirgu Neamt asupra 

modific�rilor ce intervin în graficele de colectare a   deseurilor; 
   d. Neridicarea întregii cantit��i de de�euri �i nel�sarea în stare perfect� de    cur��enie a platformei 
�i recipien�ilor; 

    e.    Neefectuarea cur��eniei str�zilor, parcurilor �i a altor zone publice de c�tre operatorul de 
serviciu public autorizat pentru efectuarea acestor lucr�ri; 

                 f.   Neasigurarea manipul�rii corespunz�toare a pubelelor �i a co�urilor de gunoi stradale precum �i 
a celor amplasate pe zona verde, de c�tre personalul operatorului serviciului  public pentru a evita 
deteriorarea sau distrugerea acestora; 

                g. Netransportarea în aceea�i zi a de�eurilor vegetale în urma amenaj�rii �i între�inerii spa�iilor verzi 
precum �i neefectuarea salubriz�rii stradale, inclusiv golirea co�urilor de gunoi amplasate pe str�zi 
�i spa�ii verzi; 

       h.Transportul de�eurilor menajere, stradale �i industriale de la punctele de   colectare la locul de 
depozitare în mijloace de transport deschise. 

  j. Neridicarea gunoaielor menajere �i nemenajere din depozitele constituite abuziv pe domeniul 
public. 

  
CAPITOLUL XI. RESPECTAREA NORMELOR DE CONVIE�UIRE SOCIAL� 
  

Art.22. Cre�terea de p�s�ri �i animale în orasul Tirgu Neamt este permis� numai       
 cu respectarea obliga�iilor sanitar-veterinare �i de igien� în vigoare.  

De�in�torii de p�s�ri �i animale au urm�toarele obliga�ii: 
-s� între�in� ad�posturile p�s�rilor �i animalelor, conform regulilor sanitar-veterinare, în 

permanent� stare de cur��enie �i cel pu�in o dat� pe an s� le dezinfecteze �i s� le v�ruiasc�; 
-s� asigure evacuarea dejec�iilor �i depozitarea gunoiului, astfel încât s� nu constituie surse de 
poluare a mediului înconjur�tor; 
-s� permit� personalului de specialitate efectuarea ac�iunilor sanitar-veterinare obligatorii �i 
verificarea st�rii de s�n�tate a p�s�rilor �i animalelor din gospod�rie; 
-s� anun�e imediat organelor sanitar-veterinare de stat apari�ia unor semne de boal� la 
animale, a primelor cazuri de moarte sau t�iere din necesitate, iar pân� la sosirea personalului 
sanitar-veterinar  s� izoleze animalele bolnave, s� p�streze pe loc cadavrele, carnea, organele 
sau alte produse rezultate de la animalele t�iate din necesitate, luând m�suri ca acestea s� nu 
fie folosite sau vândute; 
-s� respecte �i s� aplice întocmai m�surile stabilite de organele sanitar-veterinare de stat 
pentru prevenirea �i combaterea bolilor la p�s�ri �i animale, normele �i m�surile sanitar-
veterinare; 
-s� respecte regulile sanitar-veterinare stabilite prin actele normative în vigoare, privind 
condi�iile de t�iere a p�s�rilor �i animalelor �i de valorificare a produselor ob�inute de la 
acestea; 
  

Art.23. –Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 
                        800 – 1 500 lei – pentru persoane fizice �i juridice 
  

 a. Cre�terea animalelor �i p�s�rilor în cl�diri cu mai multe apartamente sau în  ad�posturi 
improvizate în jurul blocurilor de locuit; 

 b.         Cre�terea animalelor �i p�s�rilor în zona blocurilor de apartamente  a orasului Tirgu 
Neamt precum �i pe rampele �i depozitele de gunoi din orasului Tirgu Neamt; 

 c. Neevacuarea ritmic� a reziduurilor animaliere colectate în fose septice creând astfel 
disconfort vecinilor. Fosa septic� va fi amplasat� la o distan�� de 10 m fa�� de cea mai 



apropriat� limit� de proprietate conform reglement�rilor igienico-sanitare în vigoare, betonat� 
�i prev�zut� cu capac; 

 d.Amplasarea de grajduri, fose septice, platforme pentru depozitarea gunoiului în cur�i sau 
gr�dini la o distan�� mai mic� de 30 m de locuin�ele limitrofe; 

 e. Murd�rirea sau distrugerea mobilierului urban existent pe domeniul public (co�uri de gunoi, 
b�nci, jocuri pentru copii, jardiniere); 

 f. Amplasarea b�t�toarelor de covoare �i a pubelelor pentru colectarea de�eurilor menajere la 
mai pu�in de 10 metri de ferestrele imobilelor �i f�r� a respecta normele igienico-sanitare în 
vigoare; 

 g.Utilizarea domeniului public pentru diferite activit��i gospod�re�ti (sp�lat rufe, g�tit, etc.); 
  h. Construirea în mod abuziv pe domeniul public de împrejmuiri �i ad�posturi de animale 

(câini, pisici etc.) �i p�s�ri; 
 j. L�sarea liber� a p�s�rilor �i animalelor pe domeniul public. Animalele �i p�s�rile g�site libere 

�i nerevendicate de nimeni la constatare vor fi transportate �i ad�postite prin grija S.C. Eurosal 
Trade S.R.L. Tirgu Neamt. Ele vor putea fi ridicate de c�tre proprietarii acestora în termen de 5 
zile de la preluare, numai dup� plata amenzilor �i a cheltuielilor de între�inere aferente. 
   Animalele neridicate în termen de 5 zile vor fi valorificate de c�tre S.C. Eurosal Trade S.R.L. 
Tirgu Neamt, iar sumele încasate vor fi eviden�iate în cont separat �i destinate între�inerii 
zonelor verzi din municipiu;       

  i.  Incinerarea sau abandonarea cadavrelor de animale �i p�s�ri pe domeniul  
        public. 

  
Art.24. Toate animalele de companie vor avea carnet de s�n�tate cu vaccinurile    la   zi, 
 între�inându-se igiena în apartamente �i pe p�r�ile comune ale   imobilului pentru  a nu 
 crea disconfort vecinilor. 

Proprietarii, de�in�torii legali de câini de companie au obliga�ia s� afi�eze  vizibil o 
 pl�cu�� cu inscrip�ionarea „Câine periculos” pe u�a de acces în proprietate. 
  

Art. 25.  Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 
                              500 – 1 000 lei – pentru persoane fizice �i juridice 
  
     a. De�inerea �i cre�terea câinilor �i pisicilor în alte condi�ii decât cele stipulate  în art. 24; 

b. Necur��irea de c�tre proprietarii câinilor a excrementelor l�sate în locurile unde circula�ia 
câinilor este permis�; 

c. De�inerea de c�tre asocia�iile de locatari sau proprietari a câinilor pe spa�iile comune, în jurul 
imobilelor sau în ad�posturi amplasate pe domeniul public; 

d. Obstruc�ionarea autorit��ilor sanitar-veterinare de stat de a-�i exercita atribu�iile stabilite prin 
lege; 

e. Accesul persoanelor înso�ite de câini în   institu�ii publice, mijloace de transport în comun, s�li 
de teatru �i   cinema, chiar dac� ace�tia sunt prev�zu�i cu botni�� �i condu�i în les�.   

  
CAPITOLUL XII. CONSERVAREA �I  PROTEC�IA MEDIULUI 

  

Art.26. (1).  Protec�ia zonelor verzi constituie obliga�ia tuturor persoanelor    
 fizice �i juridice.       

     Terenurile virane din interiorul orasului Tirgu Neamt, vor fi  amenajate ca   spa�ii 
verzi, în func�ie de suprafa�a �i relieful lor, în raport  cu necesit��ile   popula�iei din zonele 
învecinate, dac� nu au fost restituite  sau retrocedate   în condi�iile legii, proprietarilor 
sau mo�tenitorilor de  drept ai acestora. 

 (2). - Serviciile de specialitate ale Prim�riei orasului Tirgu Neamt au obliga�ia: 
a. s� programeze, s� coordoneze �i s� urm�reasc� activitatea de combatere a roz�toarelor 

 �i insectelor vectoare de maladii �i generatoare de disconfort, conform legisla�iei în  vigoare; 
b.s� informeze popula�ia �i s� asigure punerea în aplicare a m�surilor transmise de 

 organele de specialitate ale statului în caz de epidemii �i situa�ii de criz�. 
      (3). – Proprietarii sau administratorii apelor de suprafa�� au obliga�ia: 



 a. s� asigure cur��enia �i salubrizarea digurilor �i a malurilor, a cursurilor  de ap�, 
 decolmatarea acestora; 

 b. s� asigure conservarea biodiversit��ii speciilor de plante �i animale  valoroase care 
tr�iesc în jurul apelor; 

 c. s� planteze de-a lungul cursurilor de ap� �i pe malurile apelor st�t�toare  specii 
forestiere iubitoare de ap�, valoroase din punct de vedere ornamental �i oenologic. 

      (4). – Atunci când pentru executarea unor lucr�ri autorizate de construc�ii sau repara�ii 
la cl�diri sau infrastructur� este necesar s� se intervin� pe zonele verzi, persoanele sau societ��ile 
care execut� aceste lucr�ri sau, dup� caz, beneficiarii lor, au obliga�ia de a folosi cât mai pu�in posibil 
din zona verde, iar dup� terminarea lucr�rilor s� înl�ture toate materialele �i s� refac� zonele verzi 
afectate. 

Dac� lucr�rile prev�zute la alin. 1 impun t�ierea unor arbori sau arbu�ti, cei care execut� 
aceste lucr�ri sau , dup� caz, beneficiarii lor, vor suporta cheltuielile pentru plantarea altor arbori sau 
arbu�ti. 

M�sura prev�zut� la alin. 2 nu se aplic� în cazul când distan�a de la instala�iile subterane 
urbane (cabluri electrice, �evi, conducte pentru gaze, alimentare cu ap�, canalizare, termoficare) 
pân� la vegeta�ia lemnoas� sacrificat� a fost mai mic� de 2 metri în cazul arborilor �i 1,5 metri în 
cazul arbu�tilor. 

  (5). - În zonele verzi din jurul blocurilor se vor planta numai flori, arbori �i arbu�ti 

ornamentali. Cultura plantelor legumicole, care au durat� scurt� de vegeta�ie �i talie mic�, este 

interzis�. Plantarea pomilor fructiferi �i a vi�ei de vie este permis� numai dac� se adopt� forme 

de conducere decorative - bol�i, pergole, garduri etc. - �i nu urm�resc, în principal, un scop 

economic. Plantarea arbu�tilor fructiferi - c�p�un, coac�z, zmeur etc. - este de asemenea, 

interzis�, din acelea�i considerente ca �i pentru plantele legumicole. 

   (6). - T�ierea total� sau par�ial� a arborilor din parcuri, gr�dini, scuaruri, 

aliniamente stradale sau din jurul cl�dirilor va fi f�cut� numai de lucr�torii serviciului 

specializat, pe baza constat�rilor Primariei orasului Tirgu Neamt  sau la sesiz�rile întemeiate 

ale cet��enilor impreuna cu  actul de punere in valoare si cu marcarea Ocolului Silvic.    

    (7). - T�ierea total� sau par�ial� a arborilor este permis� numai în cazurile când 

ace�tia reprezint� un pericol real pentru trec�tori, cl�diri sau alte bunuri din apropiere, 

împiedica efectuarea unor lucr�ri autorizate sau repara�ii la cl�diri �i infrastructur�, creeaz� un 

disconfort major pentru locuitorii din apropiere sau pun în pericol securitatea circula�iei, impreuna 

cu  actul de punere in valoare si cu marcarea Ocolului Silvic.  

 Atunci când numai p�r�i ale arborilor creeaz� inconvenientele prev�zute la alin. 1 se vor 

efectua t�ieri par�iale, îndep�rtându-se numai ramurile respective. 

     T�ierea total� a arborilor se va face la nivelul solului, sau dac� este posibil, din r�d�cini, 

fiind interzis s� r�mân� resturi care au un aspect inestetic sau constituie un pericol pentru trec�tori 

ori siguran�a circula�iei. 
  

Art. 27.- Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 
                                         800 – 1 500lei – pentru persoane fizice 
                                      1 000 – 2 500lei – pentru persoane juridice 
 

 a.  Deteriorarea spa�iilor verzi �i a materialului dendrofloricol existent prin rupere, t�iere, 
c�lcare sau prin alte mijloace; 

 b.Efectuarea t�ierilor de corec�ii, defri��ri, scoaterea din r�d�cini a arborilor, arbu�tilor, 
puie�ilor sau a l�starilor f�r� autoriz�rile legale; 

 c.  Efectuarea plant�rilor de arbori sau arbu�ti pentru amenajarea sau refacerea zonelor verzi 
pe alte amplasamente �i f�r� autoriz�rile legale; 



 d. Schimbarea destina�iei zonelor verzi f�r� autoriz�rile legale; 
 e.Neîntre�inerea în stare corespunz�toare a spa�iilor verzi de c�tre între�in�torii legali; 
 f.Traversarea sau c�lcarea cu piciorul a zonelor verzi de c�tre persoanele fizice; 
 g.T�ierea în mod inestetic a arborilor sau arbu�tilor (t�ierea se va face la nivelul solului sau 

dac� este posibil din r�d�cini); 
 h. Deteriorare spa�iului verde în urma unor accidente de circula�ie; 
 i.  Contaminarea, poluarea cu de�euri de orice natur�,  resturi vegetale, reziduuri �i alte 

impurit��i a malurilor si albiei cursurilor de apa; 
 j. Nedecolmatarea, necur��irea �i nesalubrizarea digurilor �i a malurilor cursurilor de ap�; 
 k. Cultivarea plantelor leguminoase care au durat� scurt� de vegeta�ie �i talie mic�, plantarea 

pomilor �i arbu�tilor fructiferi în zona blocurilor de locuin�e; 
Contravaloarea refacerii zonelor verzi distruse prin faptele de mai sus va fi suportat� de c�tre cei 
care au produs paguba, în urma evalu�rii efectuate de inspectorii de specialitate din cadrul Prim�riei 
orasului Tirgu Neamt. 

  
Art.28. - Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 

                               1 000 – 2 500 lei – pentru persoane fizice �i juridice 
  

 a.  Nemen�inerea în stare corespunz�toare a locurilor de agrement, de c�tre de�in�torii legali; 
 b. Circula�ia sau sta�ionarea autovehiculelor  sau vehiculelor în parcuri sau pe zone verzi; 
 c.  Arderea de�eurilor vegetale, menajere sau de alt� natur� ; 
  

  
Art.29. - Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 

                                          700 – 1 200 lei – pentru persoane fizice 
                                             1 000 – 2 000 lei – pentru persoane juridice 
  
 a. Însu�irea arborilor doborâ�i în urma unor fenomene naturale sau a arborilor care au fost 

t�ia�i, sco�i din r�d�cini în cadrul unor lucr�ri specifice, f�r� aprobarea serviciilor de 
specialitate din cadrul Prim�riei orasului Tirgu Neamt; 

 b.  Aplicarea unor tratamente cu pesticide f�r� autorizare; 
  

Art.30. - Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 
                                        1 000 – 2 000 lei – pentru persoane fizice 

                                          1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice 
  
 a.  Neefectuarea periodic� prin laboratoarele de specialitate a analizelor la sursele de ap� de 

c�tre operator; 
  
Art.31. - Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 

                                        400 -     800 lei – pentru persoane fizice 
                                              600 – 1 000 lei – pentru persoane juridice 
  
 a.Nemontarea tubulaturii pentru evacuarea gazelor arse la instala�iile proprii de înc�lzire la 

nivelul superior al imobilelor; 
 b. Prelucrarea sau depozitarea unor materiale care eman� mirosuri resping�toare sau fum; 
 c.Neluarea m�surilor de colectare în containere speciale, neutralizare �i evacuarea pe rampe 

special amenajate a de�eurilor �i rezidurilor grosiere, a uleiurilor, gr�similor, solven�ilor, 
vopselelor, detergen�ilor, produselor petroliere �i a altor substan�e chimice rezultate din 
procesele tehnologice la diferite obiective;    

  
  
 
 
 



CAPITOLUL XIII.  PROTEC�IA SANITAR� ÎN LOCURILE PUBLICE 
 

  
Art.32. – Organizatorii manifest�rilor culturale sau sportive care se desf��oar� în s�li de 

spectacole, cinematografe, s�li de sport, stadioane, velodrom, hipodrom, alte locuri publice autorizate 
legal, au urm�toarele obliga�ii: 

           
 a.S� permit� accesul unui num�r cel mult egal de spectatori cu capacitatea s�lii sau 

stadionului; 
 b.  S� permit� accesul permanent la u�ile �i c�ile de evacuare a persoanelor �i bunurilor în caz 

de urgen��, s� ia m�suri rapide de localizare a incendiilor �i de limitare a efectelor altor 
accidente; 

 c. S� asigure prezen�a, pe toat� durata manifest�rii, a personalului instruit, care cunoa�te 
planurile de evacuare, pentru a asigura evacuarea în  condi�ii de siguran�� a spectatorilor, în 
caz de incendiu sau alte evenimente negative; 

 d. S� interzic� accesul spectatorilor cu materiale inflamabile, explozive sau de alt� natur�, 
care pot periclita via�a �i integritatea corporal� a celor care le folosesc sau a altor persoane; 

 e. S� interzic� accesul persoanelor în stare de ebrietate sau turbulente �i s� evacueze de 
îndat� persoanele care perturb� desf��urarea spectacolului sau manifest�rii; 

 f.S� pun� în timp optim în vânzare biletele, respectând prevederile prev�zute la lit. a  �i s� 
permit� accesul în timp util, pentru ca la intrarea spectatorilor s� nu se produc� aglomera�ie 
sau dezordine; 

 g. S� asigure buna func�ionare a instala�iilor de lumini, sonorizare, aerisire, înc�lzire, pentru ca 
spectatorii s� poat� urm�ri în cele mai bune condi�ii spectacolul sau manifesta�ia respectiv�; 

 h.Imediat dup� încheierea manifest�rii s� ia m�suri pentru asigurarea cur��eniei �i repararea 
eventualelor pagube produse, astfel încât sala sau stadionul s� fie permanent gata pentru 
organizarea unei noi manifest�ri; 

 i. S� asigure igienizarea �i buna func�ionare a grupurilor sanitare, dotarea acestora în 
conformitate  cu reglement�rile sanitare; num�rul acestora trebuie s� fie corelat cu capacitatea 
s�lii sau a stadionului, potrivit normelor sanitare; 

 j.  S� respecte prevederile legale privind stabilirea locurilor speciale pentru fumat; s� indice 
aceste locuri în mod vizibil. 

  
Art. 33. Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 

                                        1 000 – 2 500 lei - pentru organizatorii manifest�rilor culturale sau 
sportive care nu au respectat una sau mai multe din obliga�iile prev�zute în art. 32. 

  
Art.34. –Persoanele care particip� în calitate de spectatori, la manifest�rile culturale �i sportive, 
organizate în cinematografe, s�li de spectacole, s�li de sport, stadioane �i alte locuri publice 
autorizate, sunt obligate: 
 a.S� intre în sal� sau stadion numai pe baz� de bilet, abonament sau invita�ie, cu excep�ia 

cazurilor când intrarea este liber�; 
 b. S� p�streze ordinea �i cur��enia în locul de desf��urare al manifest�rii, s� aib� o �inut� 

decent� �i un comportament civilizat, s� dea concurs oamenilor de ordine în izolarea �i 
evacuarea persoanelor care comit acte de indisciplin�, s� p�streze calmul �i ordinea la 
intrarea �i ie�irea în caz de urgen��, s� respecte regulile de prevenire �i stingere a incendiilor; 

 c. S� fumeze numai în locurile permise, amenajate �i indicate în mod vizibil; 
 d. S� nu introduc� în locul de desf��urare al manifest�rii b�uturi alcoolice, materiale sau 

substan�e periculoase. 
  

Art.35. - Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 
                                             100 –    500 lei – înc�lcarea de c�tre persoanele  fizice în calitate de 
spectatori a uneia sau mai multor prevederi cuprinse în art. 34 
a 

  



 CAPITOLUL XIV.  PROTEC�IA SANITAR� PUBLIC� ÎN PIE�E �I TÂRGURI    
 DIN ORASULUI TIRGU NEAMT 
  
Art.36. –Administra�ia Pie�elor �i Târgurilor  din orasul Tirgu Neamt are         urm�toarele obliga�ii: 
 a. s� încheie cu societ��ile de salubrizare contracte ferme de ridicare a de�eurilor �i s� 

urm�reasc� respectarea riguroas� a graficelor de ridicare a de�eurilor; 
 b.  s� stabileasc� reguli obligatorii pentru toate persoanele care desf��oar� activit��i 

comerciale privind p�strarea ordinii �i cur��eniei �i s� le aduc� la cuno�tin�� aceste reguli; 
 c. s� asigure c�i de acces pentru mijloacele de transport care efectueaz� aprovizionarea, 

salubrizarea sau interven�iile în caz de urgen��; 
 d. s� asigure în fiecare pia�� prezen�a unui num�r suficient de angaja�i care s� supravegheze 

respectarea regulilor stabilite pentru desf��urarea unui comer� civilizat; 
 e.s� pun� la dispozi�ia comercian�ilor cântare verificate �i omologate din punct de vedere 

metrologic; 
 f. s� asigure sectorizarea pie�elor pe categorii de produse �i s� asigure în fiecare sector 

condi�iile specifice pentru comercializarea categoriilor de produse la parametrii optimi pentru 
un comer� civilizat; 

 g. s� încaseze taxele stabilite de Consiliul Local de la to�i comercian�ii, s� elibereze chitan�e; 
 h.s� asigure puncte pentru colectarea de�eurilor refolosibile, a celor biodegradabile �i a 

ambalajelor; 
 i.s� permit� comercializarea de produse agroalimentare numai persoanelor care pot justifica 

provenien�a m�rfii �i calitatea acesteia;  
  

Art. 37. Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 
                       500 – 1 500 lei – pentru personalul de execu�ie din cadrul Administratiei Pietei si 

Tirgurilor 
                       1 000 – 2 500 lei - pentru personalul de conducere Administratiei Pietei si Tirgurilor 
            In   situa�ia nexecut�rii atribu�iunilor de serviciu prev�zute de  art. 36.   

  
Art. 38. Persoanele fizice �i juridice care desf��oar� activit��i comerciale în pie�ele �i Târgul (Obor) 
din orasul Tirgu Neamt sunt obligate:  
  a.    s� de�in� �i s� prezinte la control documentele prin care s� justifice provenien�a 
produselor �i c� acestea corespund din punct de vedere calitativ pentru a fi comercializate, în cazul 
produselor pentru care legea prevede acest lucru; 
 b.  s� respecte regulile stabilite de Administra�ia Pie�elor privind cur��enia �i ordinea în pie�e; 
 c. s� permit� accesul mijloacelor de transport care efectueaz� aprovizionarea �i salubrizarea 
în pie�e, interven�iile în caz de urgen��; 
 d.     s� dea dovad� de comportament civilizat în rela�iile cu clien�ii �i ceilal�i comercian�i din 
pia��, s� aib� o �inut� decent�; 
 e. s� p�streze �i s� comercializeze produsele în condi�ii igienico-sanitare; 

f. s� cânt�reasc� corect produsele comercializate �i s� permit� clien�ilor s� verifice dac� 

produsele au fost cânt�rite exact; 

g. s� foloseasc� numai cântare verificate, omologate �i înregistrate la Administra�ia 

Pie�elor; 

h. s� achite taxele stabilite de Administra�ia Pie�ei pentru produsele pe care le 

comercializeaz�, s� p�streze chitan�ele pân� la plecarea din pia�� �i s� le prezinte la control; 

i. s� ridice marfa nevândut� �i s� depoziteze ambalajele �i alte obiecte în numai în 

locuri special amenajate; 

j. s� afi�eze la loc vizibil datele de identificare �i pre�urile practicate; 

k. s� nu comercializeze produsele agroalimentare sau de alt� natur� din mers, pe trotuare, 

alei sau în alte locuri decât cele special amenajate �i repartizate comercian�ilor de c�tre 

Administra�ia Pie�elor; 



l. s� respecte programul de func�ionare al pie�ei sau târgului; 

m.s� respecte programul de acces pentru aprovizionare al autovehiculelor �i de sta�ionare a 

acestora pe o perioad� de maximum 30 minute (timpul legal de înc�rcare �i desc�rcare a 

m�rfurilor); 

n.s� nu distrug�, degradeze sau modifice amplasamentul pentru mijloacele fixe sau obiectele 

de inventar ce apar�in Administra�ia Pie�ei. 
  

Art.39. - Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� cuprins� între: 
                                             100 –    500 lei – pentru persoane fizice 

                                                200 – 1 000 lei – pentru persoane juridice, înc�lcarea de c�tre 
comercian�i a prevederilor  art. 38. 
 

  CAPITOLUL XV. PROCEDURA DE CONSTATARE A     
 CONTRAVEN�IILOR 

  
Art.40. În cazul în care contravenientul nu respect� obliga�ia de  a înl�tura situa�ia creat� prin 

s�vâr�irea contraven�iei, organul constatator poate aplica, în mod repetat, dup� fiecare 
soma�ie la care contravenientul nu se conformeaz� o nou� amend� pentru contraven�ia 
s�vâr�it�. 

             La societ��ile comerciale �i institu�ii sanc�iunea se aplic� conduc�torului acesteia, patronului 
sau persoanei care a avut sarcina de a urm�ri îndeplinirea obliga�iilor respective. 

             Agentul constatator stabile�te amenda în procesul-verbal de constatare a contraven�iei. În 
afara sanc�iunilor prev�zute, agentul constatator va stabili în cuprinsul aceluia�i proces-verbal 
când va fi cazul, valoarea pagubei produse prin contraven�ie. Dup� caz, agen�ii constatatori 
vor fotografia sau filma faptele care constituie contraven�ie, precizând în mod expres data �i 
ora s�vâr�irii faptei. 

Art.41. Constatarea �i sanc�ionarea contraven�iilor se face de c�tre:  
           - primar si împuternici�ii acestuia; 
    - func�ionarii publici din Poli�ia Comunitar� Tirgu Neamt;  
Art.42. Plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare a contraven�iei se depun la 
sediul institu�iei din care face parte agentul constatator, urmând ca acestea s� fie înaintate spre 
solu�ionare Judec�toriei Tirgu Neamt. 
Art.43. Plata amenzii se face la C.E.C., la casieriile autorit��ilor administra�iei publice locale sau ale 
altor institu�ii publice abilitate s� administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a 
c�rei raz� acestea func�ioneaz�, de cet��enia, domiciliul sau de re�edin�a contravenientului ori de 
locul s�vâr�irii contraven�iei, precum �i la ghi�eul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a 
României.  

       O copie a chitan�ei se pred� de c�tre contravenient agentului constatator, sau se trimite , 
prin po�t�,  organului din care acesta face parte,în termen de 48 de ore.      
Art.44. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data   încheierii 
procesului-verbal ori, dup� caz, de la data comunic�rii acestuia,   jum�tate din minimul amenzilor 
prev�zute în prezentul regulament, agentul constatator f�când men�iune despre aceast� posibilitate 
în procesul-verbal.  

Termenele statornicite pe ore încep s� curg� de la miezul nop�ii zilei urm�toare, iar termenul 
care se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare legal� sau când serviciul este suspendat, se va prelungi 
pân� la sfâr�itul primei zile de lucru urm�toare. 
Art. 45. Pagubele pricinuite prin s�vâr�irea contraven�iilor se recupereaz� în       conformitate cu 
prevederile legale. 
Art. 46. Dispozi�iile prezentei Hot�râri se completeaz� cu prevederile O.G. nr. 2/2001, privind regimul 
juridic al contraven�iilor, modificat� �i completat� prin Legea nr. 180/2002 �i Legea nr. 526/2004. 


