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HOTĂRÂREA NR. 16 

Din 29 aprilie 2014 
 

privind stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei,  

respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţare a oraşului Ungheni 

 

  

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 29 aprilie 

2014, 

 Avind in vedere expunerea de motive nr.1644 din 14.03.2014 intocmita de primarul 

oraşului Ungheni si raportul de specialitate nr 1645 din 14.03.2014 întocmit de dl. Duma Ioan 

Cosmin, 

 Văzând proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni şi avizat favorabil de 

cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni, 

 In conformitate cu prevederile art. 3, art. 4, art. 12, alin. (1), alin. (2) si art. 18 din O.G. 

21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, aprobata prin Legea nr. 515/2002, art. 

8, alin. (1) ale Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din 

intravilanul localitatilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 47/2012, ale O.M.S. nr. 119/2014 

pentru aprobarea Normelor de Igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, 

cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 59, alin. (2) din Legea nr. 211/2011 privind 

regimul deşeurilor cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 107/1996 cu modificările si 

completările ulterioare, ale Ord. Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1798/2007 

pentru aprobarea procedurii de autorizare a activităţii cu impact semnificativ asupra mediului, ale 

O.U.G. nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 

cu modificarile ci completarile ulterioare; 



 În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, alin. (2), alin. (3), art. 4, alin. (1), art. 8, alin. 

(2), lit. d), alin. (3), alin. (4) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.c), alin. (6), lit.a), pct.7, 8, 9, 10, 13, 17, 19,      

art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215.2001 privind administratia publica 

locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I Se aproba masurile ce vizeaza imbunatatirea activitatii de gospodarire si infrumusetare a 

orasului, dupa cum urmeaza: 

 CAP.-I- : DISPOZITII GENERALE. 

 

 Art.1. 

 a) Locuitorii orasului Ungheni si ai satelor apartinatoare,au obligatia de a asigura 

curatenia si buna gospodarire a imobilelor in care locuiesc, sau isi desfasoara actvitatea, precum 

si a zonelor aferente acestora:curti, gradini, trotuare, 

zone verzi, alei,etc.,precum si a gardurilor, portilor, fatadelor cladirilor pe care le folosesc cu 

orice titlu-proprietari, chiriaşi, sau administratori. 

 b) Regiile autonome, societatile comerciale si institutiile publice,vor desemna in termen 

de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarâri, persoanele care raspund de curatenia si 

buna gospodarire a imobilelor administrate de acestea. 

 c) Autovehiculele abandonate pe domeniul public, sau parcate (staţionate) 

neregulamentar blocând  intrarea în curţi şi garaje sau la proprietăţi, precum şi in locuri interzise, 

ori parcate pe spatii verzi, vor fi ridicate de catre o societate specializata.In acest sens, Primaria 

or.Ungheni,va incheia un protocol cu o societate de profil. 

 Art.2. 

 a) Proprietari, administratorii si chiriasii imobilelor, precum si  persoanele desemnate 

confrom art.1,au obligatia sa asigure desfundarea podetelor, curatirea santurilor, taluzelor, a 

trotuarelor, a zonelor verzi, indepartarea zapezii si a gheturilor de pe trotuare, din dreptul 

imobilelor in care locuiesc, isi au sediul, sau pe care le administreaza direct. 



 b) In cazul imobilelor locuite de mai multi locatari principali, se va intocmi un tabel 

privind repartizarea pe saptamini sau luni a acestora pentru a raspunde de exercitarea obligatiilor 

ce le revin prin prezenta hotarire. Tabelul se afiseaza la loc vizibil de catre presedintele / 

administratorul Asociatiei de Locatari/Proprietari, respectiv de catre locatarul principal care 

conduce cartea de imobil. 

 c)  Imobilele ocupate la parter de institutii, agenti economici, regii autonome, societati 

comerciale sau unitati ale acestora, au obligatia de a asigura curatenia portiunii de 

trotuar,curăţenia  aleilor din dreptul faţadei imobilului se face de responsabilii ce-si desfasoara 

activitatea in aceste imobile. 

 d) Curatenia pe carosabilul strazilor modernizate din oras si satele apartinatoare se 

executa de catre agenti economici abilitati cu lucrarile de salubrizare in baza unor contracte de 

prestari servicii incheiate anual cu Primaria orasului Ungheni. 

 

CAP.-II-:NORME PRIVIND SALUBRIZAREA SI MENTINEREA ESTETICII 

LOCALITATILOR,OCROTIREA SANATATII SI INTRETINEREA LINISTII 

PUBLICE. 

 

 Art.3. 

a) Persoanele fizice si juridice au obligatia sa incheie contract pentru transportul 

deseurilor menajere cu societatea de salubrizare abilitata, iar in cazul altor tipuri de 

deseuri, sa incheie contract de depozitare cu admnistratorul rampei de deseuri. 

b) Pentru a veni în sprijinul persoanelor fizice, acestea pot opta ca încheierea 

contractelor pentru transportul deşeurilor menajere cu o societate de salubrizare 

printr-o cerere adresată Primăriei oraşului Ungheni, prin care îşi dă acordul că 

încheierea contractului să fie făcută de către primărie  

 Art.4. 

 a) Deşeurile menajere din curţile cetăţenilor, precum si cel provenit din curatirea 

trotuarelor, trebuie colectate si depozitate in containere/pubele metalice sau din material plastic 

inchis etans si intretinut in buna stare de folosinta, nefiind acceptat utilizarea containerelor 

defecte, sparte sau fara capac. 



 b) Containerele/pubelele de gunoi se patreaza in incinta curtilor,sau imobilelor si sunt 

aduse linga poarta, respectiv linga iesirea din imobil numai în ziua stabilită in programul de 

colectare a deseurilor menajere. 

 Art.5. 

 a)Deseurile menajere din blocurile de locuinte se depoziteaza in locurile special 

amenajate (platforme betonate, in incinta boxelor), de unde se ridica de catre agentii economici 

abilitati cu lucrari de salubritate, conform graficului anexat la contractul de prestari servicii. 

 b) Asociatiile de locatari/proprietari au obligatia sa efectueze curatenia pe teritoriul 

asociatiei, inclusiv in preajma si la locul de pastrare (boxe,platforme) a pubelelor, 

eurocontainerelor care trebuie spalate si dezinfectate lunar prin grija asociatiei. 

 c) Obligatia procurarii de europubele si eurocontainere in vederea inlocuirii celor uzate, 

precum si reparatia boxelor si platformelor revin  asociatiilor de locatari/proprietari. 

 Art.6. 

 a) Deseurile vegetale rezultate din curatirea si intretinerea zonelor verzi apartinind 

asociatiilor de locatari/proprietari precum si cele provenite din  lucrari de constructii, vor fi 

depozitate separat si transportate in termen de 48 ore, pe baza unei comenzi catre agentul 

economic abilitat cu lucrari de salubrizare. 

 b) Persoanele fizice si juridice care efctueaza lucrari de reparatii si reamenajare in 

blocurile de locuinte, lucrari care nu necesita eliberarea unei autorizatii de construire, au 

obligatia ca inainte de inceperea lucrarilor să anunţe in scris Asociatia de locatari/proprietari din 

care face parte asupra naturii si duratei lucrarilor. 

 c) Echipamentele electrice si electronice (aparatura,etc.),vor fi transportate si depozitate 

la  agentii economici care colecteaza astfel de deseuri sau vor fi scoase la vedere atunci când sunt 

anunţate acţiuni de recuperări de materiale electrice şi electrocasnice 

 Art.7. 

 a) Persoanele fizice si juridice care executa lucrari de constructii au obligatia ca inainte 

de inceperea lucrarilor sa amenajeze un spatiu la iesirea pe caile publice, pentru spalarea si 

curatirea utilajelor de noroi, pentru a evita murdarirea carosabilului. 

 b) Depozitarea materialelor de contructii sau a celor rezultate din  demolari,pe trotuare 

sau pe partea carosabilă, se face numai in baza autorizatiei prealabile eliberata de primarie,cu 

achitarea taxelor legale. 



 c) Repararea drumurilor prin transport de material din balastieră s-au de altă natură fără 

autorizaţie eliberată de primărie este strict interzisă 

 d) Persoanele fizice si juridice care executa lucrari de reparare, de amenajare sau 

renovare a faţadelor clădirilor unde este necesara instalarea unei schele pentru executarea acestei 

lucrari pe domeniul public, au obligatia de a monta plase pentru protectia pietonilor si sa obtina 

in prealabil autorizatia de ocupare a domeiului public. 

 e) Beneficiarii autorizatiilor de lucrări speciale (săpături, spargeri de drum) eliberate de 

serviciul de specialitate din cadrul primariei au obligatia ca in termenele si conditiile stabilite 

prin autorizaţii să execute lucrarile de refacere a zonelor afectate. În cazul nerefacerii in timp şi 

in mod corespunzator a  lucrarilor, fiind sanctionati contraventional. 

 f) Persoanele fizice si juridice ce efetueaza lucrari pe domeniul public al orasului 

Ungheni, sunt obligati sa semnalizeze in mod corespunzator spatiile de executare a lucrarilor prin 

marcaje de delimitare speciale in vederea asigurarii sigurantei circulatiei pietonilor si a 

vehiculelor. 

 g) Toti detinatorii de utilitati publice: apa-canal, retele electrice, gaze naturale, de 

telefonie, cablu optic.etc sunt obligati sa mentina existenta acestora in stare de siguranţă în 

funcţionare fara a afecta spatiile ce apartin domeniului public, ori siguranta circulatiei pietonale 

si a vehiculelor. 

 Art.8. Se interzice: 

 a) Crearea si intretinerea unor platforme clandestine de depozitare a dseurilor menajere, 

vegetale, de grajd, a resturilor provenite din demolari de constructii, a materialelor de contrsuctii, 

ori materiale pentru alte utilitati, precum si a vehiculelor/utilajelor uzate. Persoanelor 

contraveniente li se vor imputa: contravaloarea transportului resturilor la rampa si taxa de 

depozitare. 

 b) Arderea pe teritoriul orasului Ungheni si a satelor apartinatoare a oricaror deseuri, 

resturi vegetale, etc. 

 c) Depozitarea, de către agenţii economici şi cetăţenii care locuiesc în locuinţe 

individuale, în containerele si europubelele aferente blocurilor de locuinte sau in cosurile de 

deseuri din reteaua stradala a deseurilor de orice tip. 

 d) Deversarea sau maturarea pe trotuar, in rigole, santuri taluze si pe partea carosabila a 

apei murdare si a resturilor provenite din curatirea spatiilor comerciale sau a locuintelor. 



 e)Aruncarea in alta parte decit in locurile anume desemnate (containere,cosuri 

stradale,etc.) a deseurilor de orice fel. 

 f) Rasturnarea continutului, ori deteriorarea cosurilor din reteaua stradala. 

 g) Cautarea in orice recipient de depozitare a deseurilor. 

 h) Ruperea, distrugerea, degradarea vegetatiei de orice fel de pe domeniul public, 

efectuarea de taieri neautorizate sau vatamarea arborilor si arbustilor. 

 i) Taierea nucilor si castanilor comestibili din categoria pomi razleti, indiferent de 

proprietar se face pe baza de autorizatie. 

 j) Sa ocupe cu constructii sau alte amenajări a spaţiilor verzi. 

 Art.9. Agentii economici abilitati cu lucrari de salubrizare au obligatia: 

 a) Sa depoziteze deseurilor stradale colectate in urma salubrizarii strazilor si trotuarelor 

numai in locurile stabilite si marcate cu tablite avertizoare prin grija agentului economic, precum 

si să transporte acestea in maxim 8 ore de la colectare la rampa de deseuri. 

 b) Să transporte deşeurile de orice fel cu mijloace de transport inchise sau utilizind plasa 

de protectie. 

 c) Sa ridice la observare sau de indata dupa anuntare cadavrele de animale mici (caini, 

pisici, pasari) din locurile publice. 

 d) Sa respecte programul de ridicare a deseurilor menajere, conform contractelor 

incheiate. 

 Art.10. Pentru mentinerea salubritatii localitatilor este interzisă sau limitată creşterea şi 

întreţinerea de animale dupa cum urmează: 

a) Se interzice creşterea si întreţinerea animalelor in toate blocurile de locuinte (imobile 

cu mai multe locuinte) şi în zonele aferente acestora, cu excepţia animalelor de pază şi ornament. 

Persoanele care deţin câini de pază ori de agrement si de vânatoare sunt obligaţi să obţină în 

prealabil acordul vecinilor. 

 b) Se interzice creşterea şi întreţinerea oricaror animale în incinta imobilelor ocupate de 

institutii publice. 

 c) Se interzice realizarea si menţinerea de coteţe si cocine de orice fel pe terenuri 

aparţinătoare domeniului public, cit şi în incinte in care se produc, depozitează sau desfac 

alimente destinate consumului uman. 



 d) Este interzis accesul cu câini in sălile de spectacole (camine culturale, scoli, etc.) 

zonele de agrement si sport, in incinta strandurilor, a unitatilor comerciale si alte cladiri publice. 

 e) Este interzisa lasarea liberă, sau fara supraveghere a animalelor sau păsărilor în 

locurile publice. 

 d) Se interzice plimbarea animalelor de companie pe domeiul public sau privat al orasului 

fară ca proprietarul acestora sa dispuna de materiale necesare pentru curatirea locului afectat de 

murdărie si evacuarea dejectiilor fiziologice ori neluarea masurilor de indepărtare a dejectiilor 

fiziologice. 

 Art.11.  În zonele in care se permite creşterea si întreţinerea animalelor si menţinerea de 

grajduri, cocine, coteţe de păsări, sunt admise numai la distanţa de 10 m. de la uşile şi ferestrele 

imobilelor locuite sau de la drumurile publice. Detinatorii au obligaţia de a le spăla si curăţa 

zilnic şi a le dezinfecta periodic. 

 Art.12.  

a) Indepărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuinţele neracordate la un sistem 

de canalizare se face prin instalatii de preepurare sau fose septice, care trebuie sa fie proiectate si 

executate conform normelor in vigoare si amplasate la cel putin 10 m.de cea mai apropiata 

locuinta. 

b) Se interzice răspindirea neorganizată, direct pe sol (curţi, gradini, strazi, alei, şanturi, 

malurile cursurilor de apa,etc.) sau in bazinele/apele curgătoare naturale de apa, a apelor uzate 

menajere si industriale ori a dejecţiilor. 

 c) In situatia in care nu exista sistem de canalizare,sau posibilitatea de racordare la 

aceasta, se vor adopta solutii individuale de colectare si neutralizare a rezidurilor lichide cu 

luarea măsurilor de protejare a mediului si sănătaţii. 

 d) Canalele deschise pot fi amplasate numai pentru evacuarea apelor pluviale, ele fiind 

intreţinute în bună  stare de funcţionare. 

 Art.13. În vederea menţinerii salubrităţii , esteticii localităţilor şi a liniştii publice este 

interzisă : 

 a) Se interzice curăţarea sau spălarea rufelor, zarzavaturilor, vehiculelor sau a altor 

obiecte, curăţirea şi adăpatul animalelor ori depozitare de obiecte la fintinile si izvoarele publice, 

cât şi murdărirea zonei acestora. 



 b)  Uscarea rufelor pe ferestre si balcoane, la un nivel superior parapetului precum şi 

aşezarea oricaror obiecte cu exceptia ghivecelor de flori, pe fatadele constructiilor, in ferestre si 

balcoane pentru a nu dăuna esteticii localitatii. 

 c) Florile de pe partea exterioară a clădirilor, ori din balcoane se vor uda astfel incit sa se 

evite scurgerea apei pe cladiri sau pe trecători. 

 d) Aruncarea sau scuturatul pe fereastra, ori din balcoane a oricaror obiecte. 

 e) Amplasarea,sau mentinerea de closete la distante mai mici de 10 m. de la uşile şi 

ferestrele clădirilor locuite ori de la strada, precum si de la sursa de apă (fântâni, puturi). 

 f) Tulburarea linistii publice, prin desfsurarea in locuinte,curti,garaje si in unitati 

economice situate in apropierea locuintelor(case,blocuri),intre orele:16,oo – 18,oo si 22,oo – 

06,oo, a oricăror activitaţi producătoare de zgomot (galagie, cearta, cântat vocal sau la 

instrumente muzicale, folosirea de masini/utilaje si aparate, unelte de lucru ori de uz casnic, 

aprovizionare cu marfa). Între aceste ore aparatele radio, TV, si alte asemenea aparate pot fi 

folosite la o intensitate moderata, care sa nu tulbure linistea publica, ori a cetatenilor. In restul 

timpului, activitatile indicate mai sus se pot desfăşura numai in condiţii normale, evitindu-se 

orice abuz. 

 g) Proprietarii imobilelor, sau autovehiculelor dotate cu sisteme de alarma, au obligaţia 

de a lua măsurile necesare pentru funcţionarea corespunzatoare a acestora, astfel încât să nu 

tulbure linistea publică, ori a cetăţenilor. 

 h) Aruncarea in apele curgatoare de pe teritoriul oraşului Ungheni şi a satelor 

aparţinătoare a materialelor si deseurilor/resturilor de orice fel. 

 i) Spălarea autovehiculelor/utilajelor de orice tip, a covoarelor sau a altor  bunuri in 

locurile apartinind domeniului public al orasului Ungheni si a satelor apartinatoare, ori in apele 

curgatoare de pe raza acestor localitati. 

 j) Schimbul de ulei, sau orice tip de reparare si intretinere a vehiculelor/utilajelor ce pot 

cauza poluarea mediului, sau murdarirea locului în alte zone decit cele special amenajate in acest 

scop. 

 k) Sacrificarea animalelor/păsărilor de orice fel pe domeniul public, acestea se pot 

sacrifica in gospodariile individuale şi în unitatile autorizate. 

 Art.14. Deţinatorii de imobile si asociatiile de locatari, agentii economici au obligaţia să 

ia măsuri pentru stârpirea insectelor si rozatoarelor din spaţiile respective. 



 Art.15. Fântinile sau puţurile de apă potabilă din incinta imobilelor vor fi acoperite in 

perfectă stare de curăţenie pentru a evita accidentele şi infectarea apei. 

 Art.16. Proprietarii şi administratorii imobilelor sunt obligati să ia măsuri pentru 

scurgerea apelor pluviale prin montarea, intretinerea, repararea şi curăţirea periodică a 

jgheaburilor si burlanelor. 

 

CAP.-III-. NORME PRIVIND INTREŢINEREA ŞI FOLOSIREA REŢELELOR 

EDILITARE, DRUMURILOR, STRĂZILOR ŞI A CELORLALTE CĂI DE 

COMUNICAŢII.  

 

Art.17. Pentru asigurarea utilizarii rationale a retelelor edilitare de agent termic, apa si 

canalizare, locuitorii, asociatiile de locatari/proprietari, conducatorii de unitati si imputernicţii 

acestora, au urmatoarele obligatii: 

a) Sa execute lucrari de legare a instalatiilor de apa,sau canalizare la reteaua publica 

respectiva,direct sau prin prelungirea instalatiilor existente,numai cu aprobarea prealabila a 

Primariei orasului Ungheni si prin instalatori autorizati pentru aceste lucrari. 

b) Sa nu deterioreze instalatiile existente. 

Art.18.  

a) Unităţile specializate in executarea lucrărilor de reţele subterane pe arterele de 

circulatie, sunt obligate sa refaca la forma initiala suprafata afectata, in termenele stabilite. 

b) In acest scop vor solicita autorizatia de spargere de la Primaria orasului Ungheni 

pentru lucrari  noi, iar defecţiunile apărute pe conducte vor fi sesizate in scris in termen de 48 

ore. 

c) Beneficiarul impreuna cu executantul ramân răspunzători de buna intreţinere a 

suprafetelor afectate de spargere,timp de 2 ani de la refacere. 

d) In perioada cuprinsa intre 15 nov. – 15 mart.,nu se elibereaza autorizatii de spargere la 

cerere, numai in cazuri speciale. 

Art.19. Este interzisa: 

a) Abandonarea pe domeniul public(piete, strazi, trotuare, parcuri, zone verzi, etc.)a 

vehiculelor/utilajelor uzate (nu sunt in stare de functionare), a caroseriilor sau parti din 

vehicule/utilaje, precum si a unor materiale de constructii (prefabricate, tevi, etc.). 



b) Trecerea cu animale in turme sau cirezi prin piete,cartiere de blocuri,ori pe 

strazile/arterele principale. Animalele destinate pentru abator,sau ingrasatorii pot fi transportate 

in vehicule. 

c) Circulaţia cu orice fel de vehicule încarcate cu furaje, sau alte materiale, cât şi târârea 

de obiecte care prin natura lor, sau prin modul încărcării sau transportarii  pericliteaza curăţenia 

publică, ori ar degrada arterele de circulatie. 

d) Circulatia pe artere de drum fară aprobare a autovehiculelor cu roţi dinţate sau senilate 

si fara bandaje de protectie. 

e) Circulatia autobetonierelor care nu au sistem de siguranta eficient la dispozitivul de 

scurgere al materialului transportat,prin aceasta periclitind curatenia domeniului public. 

f) Circulatia vehiculelor cu tractiune animala,fara sac de colectare a belegarului montat in 

mod corepunzator,ori fara a avea placute cu numar de inregistrare. 

g) Urcarea si oprirea pe trotuar a oricaror vehicule destinate trasnportului de 

materiale,chiar daca prin aceasta se urmareste usuraea incarcarii,sau descarcarii lor. 

h) Parcarea autovehiculelor si utilajelor cu un tonaj de peste 1,5 tone pe domeniul public 

si privat al orasului Ungheni,precum si pe terenuri proprietate privata,la o distanta mai mica de 

200 m.de institutiile de invatamint,cultura,arta,de cult,a cartierelor de blocuri si locuintelor. 

i) Parcarea autovehiculelor cu sarcina maxima total autorizata de peste 3 tone,in parcarile 

ori aleile din cartierele de blocuri,acestea putind fi parcate in parcari special amenajate pentru 

acestea. 

j) Parcarea si stationarea autovehiculelor de transport marfa,a autobuzelor si maxi-

taxiurilor pe domeniul public,acestea putând parca numai in locurile stipulate la obtinerea 

licentei de transport. 

 

CAP.-IV-. NORME PRIVIND ACTIVITATEA ACTIVITATII   

COMERCIALE,SAU SIMILARE. 

 

Art.20. Vânzarea produselor si marfurilor de orice fel prin tonete, tarabe, comert 

ambulat, comert/oferte promotionale (chiar si oferirea de produse  in mod gratuit cu scop 

publicitar), este admisa numai cu autorizatie/aviz eliberata de Primaria orasului Ungheni,in 



locurile si cu mijloacele de expunere stabilite de  primărie, agentii comerciali fiind obligati sa 

mentina in permanenta curatenia zonei in care isi desfasoara activitatea. 

Art.21.Vânzarea şi cumpărarea de catre cetăţeni a obiectelor uzate, este prmisă numai in 

locurile stabilite de catre Primaria oraşului Ungheni. 

Art.22. Vânzarea produselor agroalimentare este permisă numai în incinta pieţelor 

agroalimentare, sau a spaţiilor comerciale autorizate confrom legii. 

Art.23. exercitarea unor activitati liber-profesioniste in apartamente, este permisă numai 

cu respectarea prevederilor de la Cap.-II-,art.”13”,lit.f). 

Art.24.          a) 

Agenţii economici sunt obligaţi să afişeze o firma pe fatada imobilului in care îşi desfasoară 

activitatea. 

b) Agentii economici sunt obligaţi să afiseze firmele si reclamele numai dupa obţinerea 

prealabilă a autorizaţiei, în locurile si condiţiile grafice coloristice aprobate. 

c) Folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj,se face numai dupa achitarea taxei de 

afisaj si numai in locurile aprobate,fiind interzisa afisarea pe stilpi,cladiri, staţii de transport în 

comun, etc. 

Art.25.  

a) Este interzisă impiedicarea sau sustragerea de la efectuarea controlului prin 

interzicerea accesului organelor de control abilitate, sau prin neprezentarea documentelor si a 

actelor solicitate. 

b) Este obligatorie prezentarea agenţilor economici la locul, data şi ora stabilită de catre 

organele de control. 

Art.26. 

a) Agenţii economici, institutiile si persoanele juridice, sunt obligate sa aibă 

în dotare europubele pentru recolectarea gunoiului menajer. 

b) Colectarea si depozitarea deşeurilor de orice fel provenite din activitatile  

agentilor economici, se face in europubele, nefiind permisă utilizarea altor recipienţi 

(cutii de colectare, alte aambalaje). 

 

CAP.-V-. CONSTATAREA SI SANCŢIONAREA CONTRAVENŢII-LOR, CĂILE 

DE ATAC. 



 

Art.27.Nerespectarea normelor stabilite in cap.:I-IV din prezenta hotarire,constituie 

contraventie,iar persoanele fizice si juridice care le-au incalcat se sanctioneaza cu avertisment 

sau cu amenda contraventionala,dupa cum urmeaza: 

a) cu amenda de la 50 – 300 lei,cele prevazute la art.1,art.2-

lit.a),b),c),art.3,art.4,art.5,art.6,art.8-lit.b),d),e),g),h),art.13-lit.a),b),c),d),art.16,art. 

19,art.20,art.21,art.22. 

b) cu amenda de la 100 – 500 lei,cele prevazute la art.2-lit.d),art.7,art.8-

lit.c),f),i),j),art.10,art.11,art.13,lit.-e),f),g),i),j),k),art.15,lit.-f),g),h),i),j),art.23,art.26  

c) cu amenda de la 200 – 1 000 lei,cele prevăzute la art.8,lit.-a),art.9,art.12,art.13-

lit.h),art.14,art.17,art.18,art.19,lit.-a),b),c),d),e),art.24,art.25.    

Art.28. Produsele/bunurile care fac obiectul contravenţiei, sau au fost folosite la 

savârşirea contravenţiei, precum şi lucrurile/bunurile dobândite prin savârşirea contravenţiei sunt 

suspuse confiscării. 

Art.29. Despăgubirile concrete pricinuite domeniului public si privat vor fi stabilite 

pentru fiecare caz în parte , luând in consideraţie devizele de lucrari intocmite pentru lucrarile 

necesare remedierii pagubei. 

Art.30. Atit persoanele fizice cit si reprezentantii persoanelor juridice,sunt obligate sa 

prezinte organelor de control documentele de identificare. 

Art.31. In cazul contravenţiilor pentru care se prevede sancţiunea amenzii, agentul 

constatator, odata cu constatarea aplică si sancţiunea, iar dacă este cazul, stabileste despăgubirea 

pe baza tarifelor aprobate si i-a masurile legale de ridicare in vederea confiscării a bunurilor sau 

produselor care fac obiectul contraventiei, facând menţiunile corespunzătoare in procesul-verbal 

întocmit. 

Art.32. 

a) Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei prin care s-a aplicat 

sancţiunea amenzii,se poate face plângere in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia. 

b) Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se soluţionează de 

către judecătorie. 

 

CAP.-VI-.DISPOZIŢII  FINALE. 



Art.33. Dispozitiile prezentei hotarâri, se intregesc cu prevederile O.G. nr. 2/2001, 

privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modoficări şi completări prin Lg.nr. 

180/2002, cu modficarile şi completările ulterioare. 

 

 Art. II Cu data prezentei, se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 33/2012 privind 

stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei,  respectarea normelor de 

igienă şi înfrumuseţare a oraşului Ungheni. 

        Art. III  Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului judetului Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serviciului financiar contabil din cadrul Primariei orasului Ungheni, 

- Compartimentului protecția mediului și întreținere spații verzi, 

- d-lui Duma Ioan Cosmin,  

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

   Adoptata in Ungheni, la data de 29 aprilie 2014 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 

            TRIF IOAN                                                  SECRETAR COVRIG DANIELA 

 

  ________________________                                  ________________________ 


