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    privind stabilirea  faptelor săvârşite de instituţiile publice, agenţii economici, alte 

persoane juridice, precum şi de cetăţeni, care constituie contravenţii în domeniul bunei 

gospodăriri a localităţilor , şi sancţiunile ce se vor aplica pentru acestea  

I. Faptele care constituie contravenții în domeniul bunei gospodăriri a 

localităţilor și sancțiunile ce se vor aplica pentru acestea , în cazul instituţiilor 

publice, agenţilor economici, alte persoane juridice 
 

Nr. crt. Faptele săvârşite de instituţiile publice, agenţii 

economici, alte persoane juridice , care constituie 

contravenţii în domeniul bunei gospodăriri a 

localităţilor   

 

Sancţiunile ce se vor aplica 

pentru contravenţiile 

constatate în domeniul 

bunei gospodăriri a 

localităţilor   

 

1.  Nerespectarea obligației de a întreţie în stare 

corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară 

activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, 

amenajări şi a altor lucrări specifice 

Amendă de la 100 lei la 500 

lei  

2.   Nerespectarea obligației de a asigura repararea, spălarea 

geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, 

întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi 

desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi 

zugrăvirea periodică a acestora; 

Amendă de la 100 lei la 500 

lei  

3.   Nerespectarea obligației de a  asigura curăţenia la 

locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare 

şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe 

căile de acces; 

Amendă de la 100 lei la 500 

lei  

4.    Nerespectarea obligației de a asigura igiena în 

imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin 

activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare; 

Amendă de la 100 lei la 500 

lei  

5.    Nerespectarea obligației de a depozita corespunzător 

reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi 

materialele refolosibile; 

Amendă de la 500 lei 

la 2500 lei  

6.   Nerespectarea obligației de a  efectua şi a menţine 

curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau 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 îşi desfăşoară activitatea, 

potrivit normelor stabilite de consiliile locale; 

Amendă de la 100 lei la 500 

lei  

7.   Nerespectarea  măsurilor stabilite de consiliile locale şi 

judeţene pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei 

în localităţi; 

Amendă de la 100 lei la 500 

lei  

8.  Nerespectarea obligației de a  asigura curăţarea 

mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea 

acestora pe drumurile publice. 

Amendă de la 50 lei la 200 

lei  

 

 



II. Faptele care constituie contravenții în domeniul bunei gospodăriri a localităţilor 

și sancțiunile ce se vor aplica pentru acestea , în cazul cetățenilor –persoane fizice 

Nr. crt Faptele săvârşite de cetățeni-persoane fizice , care 

constituie contravenţii în domeniul bunei gospodăriri 

a localităţilor   

 

 

Sancţiunile ce se vor aplica 

pentru contravenţiile 

constatate în domeniul 

bunei gospodăriri a 

localităţilor   

1.   Nerespectarea obligației de întreţinere şi curăţare a  

locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a 

anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor 

acestora; 

Amendă de la 50 lei la 200 

lei  

2.   Nerespectarea obligației de curăţare a faţadelor 

locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul 

străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, 

potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale; 

Amendă de la 50 lei la 200 

lei  

3.   Nerespectarea obligației de finalizare a construcţiilor 

începute, pe baza autorizaţiilor de construire eliberate de 

primărie, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea; 

Amendă de la 50 lei la 200 

lei  

4.   Nerespectarea obligației de reparare şi întreţinere a 

instalaţiilor aferente imobilelor; 

Amendă de la 50 lei la 200 

lei  

5.    Nerespectarea obligației de menţinere a curăţeniei pe 

trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe 

porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare 

pe care le folosesc; 

Amendă de la 50 lei la 200 

lei  

6.   Nerespectarea obligației de îndepărtare a zăpezii şi a 

gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care 

locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri; 

Amendă de la 50 lei la 200 

lei  

7.   Nerespectarea obligației de păstrare a curăţeniei pe 

arterele de circulaţie şi în locurile publice; 

Amendă de la 100 lei la 500 

lei  

8.   Nerespectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi 

judeţene pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei 

în localităţi 

Amendă de la 100 lei la 500 

lei  

9.   Nerespectarea obligației de depozitare a reziduurilor 

menajere şi a gunoaielor numai în locurile special 

amenajate de autorităţile administraţiei publice locale; 

Amendă de la 500 lei 

la 2500 lei  

10.   Nerespectarea obligației de curăţare a mijloacelor de 

transport la intrarea acestora pe drumurile publice; 

Amendă de la 50 lei la 200 

lei  

11.   Nerespectarea obligației de curăţare şi întreţinere a 

şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aferente proprietăţii. 

 Amendă de la 100 lei la 500 

lei  
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