
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADEŞ 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E nr. 14 

privind sancţiunile contravenţionale pentru faptele săvârşite de instituţiile publice, agenţi 
economici, alte persoane juridice, precum şi cetăţeni în domeniul bunei gospodăriri ,a 

igienizări comunei Padeş, precum şi în domeniul protecţiei mediului 

Consiliul Local al comunei Padeş, judeţul Gorj, 
Având în vedere: 

Proiectul de hotărâre; 
Referatul de aprobare; 

- Raportul de specialitate; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate; 
- Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Prevederile O.G. 21/2002 actualizată privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 
- Prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Prevederile art. 129 alin. (7) lit. „ g " ,lit. „ i " din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 154 alin. (2) şi (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. „ a " ,din Ordonanţa de urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.I Prezenta hotărâre stabileşte sancţiunile pentru faptele ce reprezintă contravenţii săvârşite 
de instituţiile publice, agenţi economici, alte persoane juridice, precum şi cetăţeni în domeniul 
bunei gospodăriri şi igienizări a comunei Padeş, pentru stabilirea unui climat de ordine şi 
curăţenie în toate satele componente, precum şi în domeniul protecţiei mediului. 
ART.2 Asigurarea şi păstrarea curăţeniei, ordinii pe teritoriul localităţii, buna gospodărire şi 
respectarea normelor de igienă, precum şi protecţia mediului constituie o obligaţie fundamentală a 
instituţiilor publice, agenţiilor economici, altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor. 
ART.3 Instituţiile publice, agenţii economici şi celelalte peroane juridice au obligaţia să 
efectueze lucrări de întreţinere şi curăţire a clădirilor aflate în proprietatea sau folosinţa lor, a 
anexelor acestora, aincintelor, precum şi a împrejmuirilor.Cetăţenii au obligaţia să asigure 
îngrijirea locuinţelor aflate în proprietatea sau folosinţa lor, a anexelor gospodăreşti, a curţilor, 
împrejmuirilor şi să păstreze ordinea şi curăţenia pe drumuri, parcuri şi în toate locurile publice. 
ART. 4 Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice ie revin 
următoarele obligaţii: 

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



b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea 
firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi defaşoară activitatea , inclusiv spălarea, curăţarea şi 
zugravirea periodică a acestora ; 

c) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte 
terenuri pe care le deţin, precum şi pe caile de acces; 

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

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

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

g) să respecte măsurile pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei; 
h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor Ia intrarea acestora pe drumurile 

publice; 
ART. 5 Cetăţenilor ie revin următoarele obligaţii: 

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

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

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

d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor; 
e) menţinerea curăţeniei pe trotuar, pe partea carosabilă a drumului, pe porţiune din dreptul 

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

care le folosesc; 
g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice; 
h) respectarea măsurilor stabilite de consiliul local şi consiliul judeţean pentru asigurarea igienei 

publice şi a curăţeniei în localităţii; 
i) depozitarea rezidurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de 

autorităţile administraţiei publice locale; 
j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice; 
k) curăţarea şi întreţinerea şanţurilor , rigolelor şi podeţelor aferente proprietăţii; 

ART.6 Persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii: 
a) să nu arunce şi să nu depoziteze pe malurile, în albiile râurilor şi în zonele umede, deşeuri de 

orice fel, să nu introducă în acestea explozibile, tensiune electrică, narcotice sau alte substanţe 
periculoase; 

b) să nu spele în apele naturale autovehiculele, utilajele şi ambalajele care au în conţinut uleiuri, 
combustibili lichizi, lubrifianţi, substanţe periculoase sau pesticide; 

c) să nu ocupe drumurile, trotuarele, alte terenuri de utilitate publică cu lemne, balastru, utilaje şi 
alte asemenea obiecte fară aprobări prealabile obţinute în condiţiile legii; 

d) să nu degradeze drumurile publice de orice fel, şanţurile, podurile, podeţele, cu sau fară 
intenţie; 
ART.7 Nesocotirea sau neîndeplinirea obligaţiilor stabilite în prezenta hotărâre atrage 
răspunderea contravenţională şi se sancţionează cu amendă sau avertisment, astfel: 

I. Contravenţiile prevăzute la art.4 se sancţionează după cum urmează: 
a) cu avertisment sau amendă de la 100 lei la 500 lei sau avertisment, contravenţiile prevăzute la 

litera „a" şi litera „c"; 
b) cu avertisment sau amendă de la 400 lei la 2000 lei contravenţiile prevăzute la iit. „b", lit. ,,g'7 

şi lit. „h" ; 
c) cu avertisment sau amendă de la 200 lei la 2000 lei contravenţiile prevăzute la lit. „e" şi lit. 

J ; 



II. Contravenţiile prevăzute la art. 5 se sancţionează după cum urmează: 
a) cu avertisment sau amendă de la 200 lei 1a 1000 lei sau avertisment contravenţiile prevăzute la 

lit „ a", lit. „c", lit. „d" şi lit „ k"; 
b) cu avertisment sau amendă de la 200 lei la 2000 lei sau avertisment contravenţiile prevăzute la 

lit. „b",Iit.„g",lit. „h şi lit. „r ; 
c) cu avertisment sau amendă de 1a 200 lei la 1000 lei contravenţiile prevăzute la lit. „f" şi lit.„j"; 
d) cu avertisment sau amendă de la 100 lei la 500 lei contravenţiile prevăzute la lit. „e" . 

III. Contravenţiile prevăzute la art. 6 se sancţionează după cum urmează : 
a) cu amendă de la 100 lei la 1000 lei, faptele constituind şi infracţiune când sunt de natură să 

pună în pericol sănătatea umană, animală sau vegetală, fiind sancţionate cu închisoarea. 

ART.8 Limitele amenzilor prevăzute la art.7 alin. 1,11 şi III, pot fi reduse sau majorate prin 
hotărâri ale Consiliului Local. 
ART.9 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către primai-, agenţii 
Postului de Poliţie Padeş, poliţişti locali din cadrul Serviciului Public Poliţie Locală Padeş precum 
şi de alte persoane împuternicite de către primar prin dispoziţie. 
ART.10 Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001, privind 
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare ; 
ART. 11 Primarul comunei Padeş,agenţii Postului de Poliţie Padeş, poliţiştii locali din cadrul 
Serviciului Public Poliţie Locală Padeş precum şi persoanele împuternicite prin dispoziţia 
primarului au obligaţia să asigure, conform legii, aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 
ART.12 începând cu data adoptării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Local 
Padeş nr. 4/21.01.2016 îşi încetează aplicabilitatea. 
ART. 13. Secretarul generai al comunei Padeş, va comunica prezenta hotărâre primarului comunei 
Padeş, Serviciului Public Poliţie Locală Padeş, Postului de Poliţie Padeş, Instituţiei Prefectului -
Judeţul Gorj, şi o va aduce 1a cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul şi la sediul instituţiei 

PREŞEgJ^JTEJDE ŞEDINŢĂ 

Contrasemnează, 

BivoL mpiliu 

Nr. 14/14.02.2020 
Adoptată cu un număr de 9 
voturi pentru , 2 abţineri din totalul 
de 12 consilieri în funcţie 


