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`
PROIECT
HOTARARE
privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a
orasului Rupea
Consiliul local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica lunara ordinara in data de
27.01.2017
Analizând Expunerea de motive a Primarului orasului Rupea privind stabilirea şi sancţionarea
unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a orasului Rupea , precum şi raportul
compartimentului de specialitate aprobat de Primarul orasului Rupea;
În temeiul prevederilor art. 30 alin. (3) din Legea nr. 101/2006 privind serviciile
publice de salubritate a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 24 din
Ordonanţa Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi
rurale, cumodificările şi completările ulterioare, ale art. 2, alin. (2) şi ale art. 8, alin. (2) lit. d)
din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, ale
Legii nr. 101/2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului,
ale Legii nr. 205 / 2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările
ulterioare.
Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Rupea
În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d), ale alin. (6), lit. a), pct. 7, ale alin. (9)
precum şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

CAPITOLUL I
Întreţinerea şi repararea străzilor, drumurilor, podurilor, podeţelor şi trotuarelor,
modernizarea drumurilor existente, reglementarea circulaţiei.
Art.1 . - Pentru reglementarea desfăşurării traficului rutier şi pietonal, întreţinerea şi
exploatarea căilor publice, următoarele fapte constituie contravenţii :
a) executarea de lucrări sau săpături pe domeniul public şi privat al orasului Rupea, fără
aprobările legale şi neasigurarea împrejmuirilor de protecţie şi iluminare pe timp de noapte,
nesemnalizarea cu panouri de avertizare a zonelor unde se execută lucrările;
b) nerefacerea în starea iniţială a zonelor unde au avut loc lucrări, neevacuarea resturilor şi
gunoaielor rezultate în urma lucrărilor efectuate, precum şi depozitarea acestora în alte
locuri decât cele stabilite prin aprobarea acordată;
c) depozitarea pe străzi, trotuare, în parcări, parcuri, pe zone verzi, terenuri virane sau pieţe a
materialelor de orice fel sau utilaje, ambalaje şi altele, inclusiv vehicule abandonate fără
aprobarea Primariei orasului Rupea şi fără plata taxelor stabilite potrivit legii;
d) deranjarea activităţilor de întreţinere şi reparaţii a străzilor, călcarea marcajelor proaspăt
effectuate în condiţiile în care sunt asigurate semnalizările de avertizare corespunzătoare;
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e) accesul, staţionarea, parcarea şi circulaţia vehiculelor de orice fel pe zone verzi sau pe
terenuri cu destinaţia de zone verzi, precum şi spălarea vehiculelor pe străzi, în locurile
publice, pe malul apelor curgătoare, cu excepţia locurilor special amenajate în acest scop;
f) circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor cu gabarit depăşit fără autorizaţie specială
în acest sens şi fără luarea măsurilor de protecţie şi securitate;
g) degradarea sau distrugerea indicatoarelor de circulaţie, a parapeţilor la poduri sau de
protecţie a pietonilor.
Art.2. - Contravenţiile prevăzute la art. 1, lit. „d” şi „e”, se sancţionează cu amendă de la 100
lei la 200 lei, pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 1000 lei pentru instituţiile publice şi
agenţii economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice,
iar contravenţiile prevăzute la lit. „a”, „b”, „c”, „f”, „g”, se sancţionează cu amendă de la 200
lei la 400 lei, pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 1500 lei pentru instituţiile publice şi
agenţii economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice.
CAPITOLUL II
Igienizarea şi salubrizarea municipiului, curăţirea străzilor, trotuarelor şi a celorlalte
locuri publice, colectarea, depozitarea şi transportul resturilor menajere şi stradale
Art.3.- În vederea creării unor condiţii de viaţă corespunzătoare pentru cetăţenii orasului
Rupea, a menţinerii şi păstrării curăţeniei, săvârşirea următoarelor fapte constituie
contravenţii:
a) depozitarea sau aruncarea gunoiului menajer în alte locuri decât în pubele, recipienţi,
containere sau locuri special amenajate;
b) murdărirea străzilor sau trotuarelor cu gunoi, moloz, resturi vegetale, noroi sau pământ de
pe roţile autovehiculelor sau prin pierderi de materiale din caroseriile acestora;
c) neasigurarea condiţiilor de igienă prin operaţii de curăţenie, dezinsecţie şi deratizare a
imobilelor şi a spaţiilor pe care le deţin;
d) colectarea neautorizată de deşeuri şi resturi menajere din pubele, containere sau recipienţi ;
e) neevacuarea gunoiului conform graficului stabilit de către persoanele fizice şi juridice,
conform prevederilor legale;
f) scoaterea gunoaielor şi a apelor reziduale din localuri, magazine , puncte de lucru sau
imobile pe străzi, trotuare sau zone verzi , precum şi îndepărtarea gunoiului măturat de pe
trotuare în rigole sau pe carosabil ori depozitarea acestuia în alte locuri decât cele special
destinate acestui scop ;
g) creşterea şi întreţinerea animalelor şi păsărilor pe domeniul public al orasului Rupea
h) întinderea rufelor la uscat pe partea de sus a balcoanelor clădirilor sau in fata blocurilor de
pe strazile Republicii , Cetatii, AP Banut si Sergent Nicolae Boieriu precum si in Rupea Gara
i) deversarea apei din instalaţiile sanitare sau de canalizare pe străzi, trotuare sau zone verzi
în cazul intervenţiei la acestea;
j) deversarea materialelor toxice, inflamabile sau explozive pe străzi, trotuare sau zone verzi,
pe malurile apelor curgătoare sau în alte locuri publice, precum şi efectuarea de lucrări de
întreţinere sau reparaţii la autovehicule în aceste locuri dacă prin aceasta se produc scurgeri
de combustibili , ulei sau alte lichide specifice ;
k) neluarea măsurilor de către agenţii economici şi instituţiile publice care îşi desfăşoară
activitatea pe raza teritorial-administrativă a orasului Rupea, de amplasare, la fiecare intrare
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dinspre stradă a unui coş de gunoi şi pentru deţinerea de recipienţi compatibili cu sistemul de
colectare a gunoiului;
l) neîndeplinirea obligaţiei de curăţire şi măturare a trotuarelor, pergolelor şi a şanţurilor din
faţa imobilelor şi din jurul acestora, de curăţire a gheţii şi zăpezii de pe trotuare în perioada
sezonului rece, ori de cate ori este necesar.
m) neasigurarea păstrării curăţeniei şi nerespectarea normelor igienico-sanitare în
incinta Casei orasenesti de Cultura , săli de sport, stadioane şi Cetatea Rupea;
n) neparticiparea de către locatari la acţiuni de menţinerea curăţeniei şi întreţinerea zonelor
verzi din jurul blocurilor de locuit, acţiuni convocate de către Primaria orasului Rupea care
concură la menţinerea ordinii şi curăţeniei oraşului;
o) scuturarea covoarelor, lenjeriei sau a altor obiecte pe ferestre şi balcoane;
p) depozitarea sau aruncarea deşeurilor de orice fel pe malul apelor curgătoare, pe marginea
arterelor de circulaţie, pe terenuri virane, sau pe orice alte terenuri aparţinând domeniului
public sau privat al orasului Rupea;
q) hrănirea animalelor fără stăpân pe domeniul public sau privat al orasului Rupea, în afara
adăposturilor special amenajate;
Art.4. (1) Contravenţiile prevăzute la art.3, lit. „d”, „h” şi „m”, se sancţionează cu amendă de
la 100 lei la 200 lei, contravenţiile prevăzute la lit. „a”, „b”, „c”, „e”, „f”, „g”, „i”, „j”, „k”,
„l”, „n”, „o” şi „q”, se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei pentru persoanele
fizice şi de la 800 lei la 1.500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici, cu sau fără
personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice, iar contravenţiile prevăzute la
litera p) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru persoanele fizice şi de
la 2.000 lei la 2.500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici, cu sau fără
personalitate juridică, precum şi pentru alte personae juridice.
(2) Agentul constatator va stabili cantitatea de deşeuri depozitate în mod necorespunzător de
contravenient, făcând menţiunea corespunzătoare în cuprinsul procesului-verbal. Tariful de
evaluare a pagubei cauzate de deşeurile de orice fel va fi de 100 lei/ mc plus TVA, care se va
actualize periodic in funcţie de tarifele practicate de S.C. Serviciul Public Rupea SRL.
Deşeurile rezultate ca urmare a săvârşirii contravenţiei vor fi ridicate, transportate şi
depozitate de către S.C. Serviciul Public SRL. La solicitarea şi pe cheltuiala autorităţii locale.
CAPITOLUL III
Desfăşurarea activităţii de comerţ în pieţe, târguri şi oboare de pe raza teritorială a
Orasului Rupea.
Art.5. - În pieţele agro-alimentare sau în alte locuri de pe raza teritorial-administrativă a
Orasului Rupea, sunt considerate contravenţii următoarele:
a) vânzarea de bunuri cu regim ocazional în alte locuri decât cele stabilite şi aprobate prin
Regulamentul de functionare a pietelor agroalimentare si a Targurilor din orasul Rupea
aprobat prin Hotărâre de Consiliu;
b) vânzarea oricăror produse pe suprafeţele destinate circulaţiei pietonale sau pe căile de
acces în piaţă sau din piaţă;
c) staţionarea mijloacelor de transport în incinta pieţelor cu alt scop decât în vederea
descărcării sau ridicării produselor, mărfurilor sau ambalajelor;
La intrarea în zona pieţelor mijloacele de transport vor trebui să fie curate şi în condiţii
tehnice care să nu permită scurgeri poluante sau scăpări de materiale care să murdărească
zona.
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d) depozitarea butoaielor sau a ambalajelor de orice fel pe platoul pieţei sau aglomerarea
nejustificată a acestora în spaţiile de vânzare;
e) comercializarea neautorizată şi consumul băuturilor alcoolice în incinta pieţelor, precum şi
vânzarea de produse alimentare calde şi reci pe platourile destinate comerţului curent şi
sectorului de comercializare produse agricole;
f) comercializarea în pieţe sau în alte locuri publice de bunuri de consum alimentare,
nealimentare sau de alimentaţie publică pentru care deţinătorii acestuia nu posedă autorizaţie
comercială valabilă şi certificat de provenienţă a mărfii;
g) sacrificarea animalelor destinate vânzării în alte locuri decât cele special amenajate şi fără
respectarea strictă a normelor igienico-sanitare;
h) neluarea măsurilor de menţinere a curăţeniei în jurul meselor sau spaţiilor închiriate pentru
desfăşurarea activităţii comerciale sau depozitarea resturilor vegetale în alte locuri decât cele
stabilite de către administraţia pieţelor ;
i) aducerea sau prezentarea la vânzare ambulantă a seminţelor comestibile, aruncarea de
hârtii, resturi sau alte produse care provoacă murdărie în afara locurilor special amenajate;
j) comercializarea de produse murdare, alterate, degradate, precum şi sortarea acestora în
incinta pieţelor în afara locurilor special amenajate;
l) încălcarea programului de funcţionare a pieţelor, precum şi a regulilor speciale stabilite de
administraţia pieţelor în vederea asigurării unui climat civilizat de comerţ;
m) neefectuarea şi neasigurarea de către comercianti a ordinii şi curăţeniei în târgurile şi
pieţele agro-alimentare
n) distrugerea sau degradarea în orice mod a instalaţiilor, a dotărilor existente în pieţe si
târguri (cântare, mobilier urban, vitrine, grătare, coşuri de gunoi, împrejmuiri).
Art.6. – Săvârşirea faptelor prevăzute la art. 5 constituie contravenţii şi se sancţionează cu
amendă de la 200 lei la 400 lei, pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 1500 lei pentru
instituţiile publice şi agenţii economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru
alte persoane juridice.
CAPITOLUL IV
Amenajarea şi întreţinerea parcurilor, zonelor verzi, , locurilor de joacă pentru copii şi
a mobilierului urban.
Art.7. - În vederea conservării parcurilor, zonelor verzi şi zonelor florale de pe raza
teritorialadministrativă a orasului Rupea , săvârşirea următoarelor fapte constituie
contravenţii:
a) însuşirea arborilor, puieţilor, lăstarilor doborâţi de fenomene naturale, tăiaţi sau scoşi din
rădăcini în urma unor aprobări legale, de alte persoane decât cele autorizate;
b) distrugerea sau degradarea în orice mod sau prin orice mijloace a mobilierului urban
afferent zonelor verzi, răsturnarea coşurilor de gunoi sau schimbarea locurilor acestora,
aşezarea cu picioarele pe bănci;
c) schimbarea destinaţiei zonelor verzi fără autorizaţie;
d) circulaţia cu motociclete sau vehicule în parcuri;
e) accesul cu animale în incinta parcurilor din orasul Rupea, cu exceptia cainilor de companie
f) lăsarea liberă a păsărilor şi animalelor în parcuri, pe zonele verzi sau în alte locuri interzise
acestora din orasul Rupea;
g) utilizarea zonelor verzi şi a parcurilor ca locuri de plajă;
h) distrugerea zonelor verzi amenajate cu arbuşti inclusiv ruperea arbuştilor;
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i) practicarea jocurilor sportive sau distractive, în afara locurilor special amenajate;
j) fixarea pe arborii de aliniament de afişe, anunţuri sau alte inscripţii;
k) îngrădirea zonelor verzi şi utilizarea acestora în scop agricol sau pentru depozitarea de
materiale, resturi menajere, gunoaie;
l) degradarea sau deteriorarea, murdărirea, practicarea de inscripţii sau însemne prin
scrijelirea monumentelor de orice fel;
m) distrugerea gardurilor şi împrejmuirilor ornamentale;
n) folosirea fântânilor arteziene pentru spălat sau scăldat precum şi aruncarea în bazinul
acestora cu pietriş, nisip, pământ, deşeuri sau alte resturi menajere;
o) ruperea sau distrugerea florilor din parcuri si zonele publice amenajate cu flori
Art.8. - (1) Contravenţiile prevăzute la art.7, lit. ”g” şi “j”,”o” se sancţionează cu amendă de
la 100 lei la 300 lei, iar contravenţiile prevăzute la lit. ”a”, “b”, “c”, „d”, “e”, „h”, „i”, „k”,
„l”, „m” şi „n” se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 400 lei, pentru persoanele fizice şi
de la 800 lei la 1.500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici, cu sau fără
personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice. Contravenţiile prevăzute la
lit.”f” se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.
(2) Agentul constatator care aplică sancţiune pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută la
art.7, lit.”f” poate dispune, ca măsură complementară, ridicarea animalelor care vor fi duse în
adăpostul desemnat în acest sens. Restituirea acestora către proprietari se va face doar în baza
actelor din care reiese deţinerea legală a animalelor, precum şi a chitanţei de achitare a
amenzii. După expirarea termenului de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă de aplicare a
sancţiunii, proprietarul animalelor neridicate de la adăpost este obligat să achite, pe lângă
amenda contravenţională, cheltuielile efectuate cu întreţinerea animalelor conform
prevederilor Hotararilor Consiliului Local , calculate până în ziua ridicării animalelor de la
adăpost .
(3) În situaţia în care nu poate fi identificat proprietarul animalelor lăsate libere pe domeniul
public sau privat al orasului Rupea, agentul constatator poate dispune măsura ridicării
animalului, iar personalul desemnat din cadrul activitatii autofinantate Pasune va proceda la
transportarea acestora la adăpost, în vederea identificării proprietarului şi luarea măsurilor
legale ce se impun . Cu această ocazie se va încheia şi un proces-verbal de ridicare a
animalelor de pe domeniul public sau privat , proces-verbal ce va fi semnat de către persoana
care a ridicat animalele , agenţii constatatori care au dispus măsura şi persoana care a primit
animalele la adăpostul desemnat.
(4) Animalele nerevendicate de către proprietari şi neridicate de la adăpost în termen de10 de
zile de la ridicarea de pe domeniul public sau privat se consideră abandonate şi intră sub
incidenţa prevederilor legislative privind protecţia animalelor.
CAPITOLUL V
Respectarea normelor privind executarea construcţiilor, întreţinerea şi administrarea
clădirilor de orice natură.
Art.9 - Săvârşirea următoarelor fapte, privind întreţinerea construcţiilor, a utilizării clădirilor
şi a spaţiilor cu altă destinaţie, constituie contravenţii:
a) neîntreţinerea în stare corespunzătoare a clădirilor, tonetelor, boutique-rilor, chioşcurilor,
spaţiilor comerciale unde îşi desfăşoară activitatea cu titlu de folosinţă sau proprietate, prin
asigurarea spălării geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, vopsirea tocăriei şi a
tâmplăriei de lemn, aluminiu sau metal, înlocuirea părţilor de tâmplărie degradate;
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b) neluarea măsurilor de curăţire a faţadelor locuinţelor şi altor construcţii, tencuirea şi
zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de Consiliul Local.
c) nedepozitarea în ordine a materialelor necesare lucrărilor, rezultate din demolări sau
dezafectări;
d) neexecutarea de îndată a curăţării căilor publice din jurul şantierelor de construcţii, cariere
sau balastiere murdărite cu pământ, moloz sau alte reziduuri de la aceste lucrări sau a acelora
pe care se execută operaţiuni de încărcare sau descărcare de materiale sau produse care
produc murdărirea acestora;
e) nefinalizarea construcţiilor începute pe baza autorizaţiilor eliberate de primar în condiţiile
şi în termenele stabilite de acestea;
f) menţinerea în stare necorespunzătoare a împrejmuirilor imobilelor, a gardurilor, porţilor şi
neluarea măsurilor de conservare a construcţiilor;
g) folosirea de improvizaţii (hârtii, cârpe, sau tablă) în locul geamurilor, neîntreţinerea
curăţeniei în balcoane, neaplicarea pe fiecare imobil, la loc vizibil, a tăbliţelor tipizate cu
numărul de imobil;
h) aplicarea de afişe, reclame sau anunţuri pe pereţii clădirilor, pe stâlpi de susţinere ai reţelei
de alimentare cu energie electrică, sau în alte locuri decât locurile publice de afişaj de pe raza
teritorial-administrativă a orasului Rupea
i) ocuparea spaţiilor de folosinţă comună din blocurile de locuit în interes personal şi
împiedicarea celorlalţi locatari de a le folosi potrivit destinaţiei;
j) nedeclararea la timp şi exactă a numărului de persoane care locuiesc împreună în aceiaşi
locuinţă, în vederea stabilirii corecte a cheltuielilor comune şi a altor obligaţii ce se datorează
prestatorilor de servicii comune;
k) neamplasarea la punctele de lucru (şantierelor) a unor panouri care să indice :
Şantier în lucru
1. denumirea şi adresa obiectivului
2. beneficiarul investiţiei
3. proiectantul general
4. constructorul
5. numărul autorizaţiei de construire
6. termenul de execuţie a lucrărilor
7. data începerii construcţiei
8. data finalizării construcţiei.
l) degradarea voluntară a acoperişurilor, a hidroizolaţiilor sau teraselor imobilelor prin
montarea antenelor sau amenajărilor de orice tip;
m) neîntreţinerea corespunzătoare a împrejmuirilor şi organizărilor de şantier, precum şi a
zonelor din jurul acestora;
n) amplasarea construcţiilor peste reţele tehnico-edilitare, fără acordul administratorului sau
proprietarului acestora.
Art.10. - Contravenţiile prevăzute la art. 9 lit. “g” şi “h” se sancţionează cu amenda de la 100
la 300 lei, iar contravenţiile prevăzute la literele “a” , “b” , “c” , “d” , “e” , “f” , “i” , “j” , “k” ,
“l” , “m” şi “n” se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 RON , pentru persoane fizice şi
de la 800 la 1500 RON pentru instituţiile publice şi agenţii economici, cu sau fără
personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice .
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CAPITOLUL VI
Activitatea de transport
Art.11. - Pentru respectarea ordinii şi întărirea siguranţei în circulaţia mijloacelor de
transport, păstrarea curăţeniei şi aspectului corespunzător al acestora, respectarea ritmicităţii
circulaţiei şi asigurarea unor condiţii optime de călătorie, următoarele fapte sunt considerate
contravenţii:
a) punerea în circulaţie a vehiculelor de orice fel deteriorate, care nu îndeplinesc condiţiile de
curăţenie, poluează atmosfera, au scurgeri de ulei, motorină, benzină,alţi carburanţi sau
lichidespecifice;
b) neasigurarea curăţeniei şi neigienizarea mijloacelor de transport pe care le deţin sau
folosesc, pe tot timpul în care acestea se află în circulaţie.
c) depăşirea capacităţii de încărcare şi etanşarea necorespunzătoare a vehiculelor ce
efectuează transport de materiale, împrăştierea acestora în timpul transportului, murdărirea şi
degradarea căilor publice;
d) neexecutarea deîndată a curăţirii căilor publice de murdăria rezultată din efectuarea
operaţiunilorde încărcare sau descărcare a mijloacelor de transport;
e) neasigurarea curăţirii locurilor de încărcare şi descărcare a mărfurilor din gări, autogări,
pieţe, oboare şi târguri;
i) oprirea fără motive justificate în staţii a mijloacelor de transport în comun,
Art.13. – Săvârşirea faptelor prevăzute la art.11 constituie contravenţii şi se sancţionează cu
amendă de la 500 lei la 1000 lei,
CAPITOLUL VII
Protecţia mediului
Art.14 - Pentru protejarea mediului înconjurător, următoarele fapte constituie contravenţii:
a) aruncarea sau depozitarea gunoaielor sau deşeurilor de orice fel în alte locuri decât cele
special amenajate , aruncarea gunoiului menajer în pubelele de gunoi stradal sau în alte
pubele decât cele repartizate , precum şi aruncarea de deşeuri de lemn sau rezultate din
construcţii (moloz , cărămizi ,bolţari , etc.) la pubelele destinate pentru gunoi menajer ;
b) aprinderea deşeurilor de orice fel în recipiente de colectare, în locuri publice sau în orice
altelocuri dacă se produce disconfort sau poluare, precum şi folosirea ca şi combustibil pentru
încălzirealocuinţelor a deşeurilor (textile, de piele, de materiale plastice, cauciuc, etc.) sau a
resturilor de lemnvopsite, lăcuite sau îmbibate cu lichide industriale specifice;
c) depozitarea neorganizată a materialelor şi crearea unor focare de infecţie şi insalubritate în
incinta şantierelor;
d) arderea miriştilor, tufărişului şi vegetaţiei ierboase uscate;
e) defrişarea vegetaţiei lemnoase din afara fondului forestier;
f) provocarea de poluare accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi,
funcţionăriiinstalaţiilor, echipamentelor tehnologice;
g) provocarea de poluare prin evacuarea cu ştiinţă în apă, atmosferă sau pe sol a unor deşeuri
sau substanţe periculoase;
h) spălarea în apele naturale a ambalajelor de pesticide şi de alte substanţe periculoase,
precum şi a utilajelor cu care s-au transportat;
i) nesupravegherea şi neasigurarea depozitelor de deşeuri şi substanţe periculoase;
j) nerespectarea interdicţiilor în legătură cu utilizarea pe terenurile agricole de pesticide sau
îngrăşăminte chimice.
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k) aruncarea de resturi solide (paie, coceni, crengi, materiale textile etc.) în reţeaua de
canalizare;
l) aruncarea leşurilor animale pe raza localitatii;
m) deversarea în canalele menajere şi pluviale a dejecţiilor provenite de la grajdurile şi
coteţele animalelor;
n) neluarea măsurilor ce se cuvin pentru menţinerea şi întreţinerea curăţeniei în jurul
imobilelor şi pentru întreţinerea vegetaţiei aferente până la limita căilor publice de acces în
zona respectivă , dacă aceste fapte nu constituie contravenţii stabilite prin alte acte normative;
o) aprinderea sau arderea oricăror produse sau materiale în scopul recuperării deşeurilor
metalice conţinute în acestea sau pentru distrugerea lor;
Art.15. - Contravenţiile prevăzute la art. 14 lit. “c”, “n” si “o”se sancţionează cu amendă de
la 100 lei la 200 lei, cele prevazute de lit. a, b, i, k, l, m cu o amenda de la 200lei la 400 lei si
cele prevazute la lit. d,e, f, , h, j cu o amenda de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele fizice
şi pentru intreg articolul 14 cu o amenda de la 800 lei la 1500 lei pentru instituţiile publice şi
agenţii economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice.
CAPITOLUL VIII
Întreţinerea şi repararea instalaţiilor de apă potabilă, canal
Art.16.- În vederea asigurării alimentării cu apă rece, săvârşirea următoarelor fapte constituie
contravenţii:
a) branşarea sau racordarea unor instalaţii de apă sau canalizare în instalaţia unui abonat sau
la reţeaua publică fără acordul administratorului sau proprietarului reţelei;
b) degradarea instalaţiilor sanitare sau termice în locuinţele proprietate de stat şi folosirea
celor proprietate particulară în condiţiile în care deranjează pe colocatari;
c) spargerea coloanelor şi evacuarea apelor menajere în subsoluri;
d) inundarea apartamentelor, casei scărilor, subsolurilor, etajelor şi a spaţiilor administrative
prinlăsarea deschisă a robinetelor de la instalaţiile igienico-sanitare aferente apartamentului;
e) refuzul locatarilor de a permite organelor de control împuternicite legal de a verifica modul
în care se întreţin instalaţiile sanitare aferente, folosite în comun: apă, canal,;
f) neluarea măsurilor de remediere a instalaţiilor de apă caldă
g) evacuarea în reţeaua de canalizare a unor substanţe şi deşeuri care produc colmatarea
rapidă a canalizării şi împiedică procesul de epurare al apelor uzate ;
h) neprotejarea sau degradarea din culpă a căminelor de vizitare, la reţelele subterane de apă
canal, distrugerea capacelor de canalizare;
i) deteriorarea aparatelor de măsură, control, manevre, precum şi a căminelor unde sunt
amplasate instalaţiile publice de distribuţie
j) executarea, modificarea instalaţiilor interioare de încălzire, apă caldă şi apă rece fără
aprobările legale, ca şi intervenţia neautorizată în instalaţiile centralelor.
Art.17. - Contravenţiile prevăzute la art. 16 se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 400
lei, pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 1500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii
economici , cu sau fără personalitate juridică , precum şi pentru alte persoane juridice.
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CAPITOLUL IX
Menţinerea ordinii şi liniştii publice
Art.18. - În vederea menţinerii şi asigurării liniştii şi ordinii publice, săvârşirea următoarelor
fapte
constituie contravenţii:
a) amplasarea pe domeniul public sau privat al orasului Rupea de adăposturi pentru
animale, inclusiv pentru câini comunitari, altele decât cele aprobate de către autorităţile locale
b) adăpostirea animalelor, cu excepţia câinilor autorizaţi legal şi a pisicilor, în apartamente,
balcoane sau boxele blocurilor şi în condiţii care contravin normelor igienico-sanitare sau
care stânjenesc folosirea în condiţii normale a locuinţelor de către locatarii ce locuiesc în
acelaşi imobil;
c) amplasarea adăposturilor pentru creşterea animalelor în gospodării la distanţe
necorespunzătoare,cât şi neevacuarea deşeurilor zootehnice provenite de la acestea astfel
încât să producă disconfort ;
d) circulaţia cu câinii pe raza orasului Rupea fără lesă,
e) încălcarea de către persoanele fizice care circulă pe domeniul public cu câini sau alte
animale, a obligaţiei de curăţire a reziduurilor fecale sau furajere provenite de la animale ori
în urma hrănirii acestora;
f) neluarea măsurilor de interzicere a accesului liber pe domeniul public a animalelor şi
păsărilor adăpostite în gospodăriile persoanelor fizice sau în incintele şi curţile persoanelor
juridice, precum şi amplasarea adăposturilor pentru acestea în locuri neîngrădite şi
neîmprejmuite, cu acces direct pe domeniul public .
Art.19. - Contravenţiile prevăzute la art. 18 se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei
pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 1.500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii
economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice .
Art.20. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre
se faceprin proces verbal încheiat de primar sau de împuterniciţii acestuia, ofiţerii şi
subofiţerii de poliţie si jandarmi,
Art.21. - Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi despăgubirii pe bază de
tarif,partea nemulţumită poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare sau de la
data înmânării, la Judecătoria locală.
Plângerea însoţită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei se depune la
organul din care face parte agentul constatator acesta fiind obligat să o primească şi să
înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens.
Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată Judecătoriei Rupea
Art.22 - Contravenientul poate achita în termen de el mult 48 de ore de la data încheierii
procesuluiverbal sau, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul
amenzii prevăzute pentru fapta săvârşită, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta
în procesul-verbal. Plata amenzii se face la casieria Primăriei orasului Rupea.
Art.23. - Dacă prin fapta săvârşită s-au cauzat prejudicii şi există tarif de evaluare a acestora,
agentul constatator care stabileşte sancţiunea, stabileşte şi despăgubirea pe bază de tarif, iar
dacă nu există tarif de evaluare a prejudiciului, partea vătămată îşi va putea valorifica
pretenţiile potrivit legii civile.
Art.24. - Prezenta hotărâre se aplică pe raza orasului Rupea inclusiv localitatile apartinatoare
aparţinătoare Rupea Gara si Fiser
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Art.25. - Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţa Guvernului
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată, modificată şi completată prin
Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare neexcluzând în nici un fel
aplicarea celorlalte acte normative în vigoare la această dată.
Art.26. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor orasului Rupea prin
afişarea în locuri publice, precum şi pe site-ul propriu.
Art.27. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte
dispoziţii contrare.
Art.28. - Prezenta hotărâre se comunică: Prefectului judeţului Brasov , Poliţiei orasului
Rupea, Judecătoriei Rupea , Secţiei de Jandarmi Rupea, SC Serviciul Public Rupea SRL
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