PROGRAMUL DE GOSPODĂRIRE A LOCALITĂŢILOR
COMUNEI TEACA
DISPOZIŢII GENERALE
Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar pentru constatarea şi sancţionarea
faptelor care constituie contravenţii la gospodărirea comunei Teaca, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale şi O.G.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul comunei Teaca, buna gospodărire a
acestuia şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor
administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici, a altor persoane juridice
precum şi a cetăţenilor.
Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi agenţii economici au obligaţia să efectueze
lucrările de întreţinere şi curăţenie a clădirilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor
acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea.
Cetăţenii au obligaţia să asigure îngrijirea locuinţelor aflate în proprietatea sau în folosinţa
lor, a anexelor gospodăreşti, curţilor, împrejmuirilor şi să păstreze ordinea şi curăţenia pe străzi,
drumuri, în pieţe, târguri, parcuri şi grădini în celelalte locuri publice, precum şi în mijloacele de
transport în comun.
CAPITOLUL I. ACTIVITĂŢI EDILITAR GOSPODĂREŞTI
Art. 1. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
500 – 1 500 leipentru persoane fizice
1000 – 2 500 lei

pentru persoane juridice

a. Neîntreţinerea faţadelor de la magazine, chioşcuri sau tonete, prin lucrări de reparaţii, zugrăvire
sau vopsire;
b. Neasigurarea condiţiilor de igienă prin operaţii de curăţenie, dezinsecţie şi deratizare a
locuinţelor individuale, blocurilor de locuinţe, anexe gospodăreşti, în jurul blocurilor de locuinţe ori
în jurul spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea;
c. Nemontarea şi neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, ţiglelor, olanelor şi a geamurilor
sparte, precum şi a firmelor uzate sau deteriorate;
d. Neîmprăjmuirea şi nesalubrizarea terenurilor deţinute cu orice titlu;
e. Neafişarea la loc vizibil al numărului imobilului, blocului şi scării de către proprietar ori de către
Asociaţiile de locatari sau proprietari;
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f. Neafişarea la loc vizibil de către Asociaţiile de locatari sau proprietari, la parterul fiecărei scări de
bloc a tabelului cu toţi proprietarii sau chiriaşii precum şi a numărului de persoane din fiecare
apartament;
g. Neafişarea la loc vizibil de către Asociaţiile de proprietari sau locatari a graficului cu orele de
odihnă, când sunt interzise activităţile care pot deranja liniştea şi odihna locatarilor;
h. Neîntreţinerea clădirilor şi instalaţiilor aferente imobilelor de către Asociaţiile de locatari sau
proprietari;
i. Desfiinţarea sau mutarea abuzivă a platformelor de gunoi care deservesc Asociaţiile de locatari
sau proprietari;
j. Împrejmuirea sau rezervarea unor suprafeţe aparţinând domeniului public fără autorizare legală;
k. Amenajarea de terase pe domeniul public, pe suprafeţe mai mari decât cele aprobate;
l. Neîndepărtarea imediat după oprirea intemperiilor, a zăpezii şi gheţii de pe trotuare, din faţa
imobilelor în care locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea (zăpada sau gheaţa se depune pe carosabil
lângă bordură, fără să împiedice circulaţia şi scurgerea apei);
m. Nepresărarea de nisip, rumeguş, sau alte materiale antiderapante pe trotuare, în faţa imobilelor
deţinute cu orice titlu, în caz de polei;
n. Neasigurarea curăţeniei trotuarului şi a întreţinerii spaţiului verde din jurul imobilelor în care
locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea;
o. Depozitarea pe domeniul public a materialelor de construcţii, a altor materiale şi ambalaje fără
autorizare legală;
p. Nepăstrarea în bună stare de folosinţă a băncilor, coşurilor de gunoi, indicatoarelor, panourilor de
afişaj, cabinelor telefonice, locurilor de joacă pentru copii, precum şi a altor dotări de mobilier rural;
q. Neaducerea la starea iniţială a zonelor verzi afectate de lucrări edilitar gospodăreşti (gazonare,
plantare de flori sau gard viu).
r. Neîntreţinerea zonei verzi şi a materialului dendrofloricol din spaţiile adiacente blocurilor de
locuinţe.
CAPITOLUL II. AMENAJEREA TERITORIULUI, URBANISM ŞI
ACTIVITATEA DE CONSTRUCŢII
Art. 2. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
500 – 1 500 lei – pentru persoane fizice
1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice
a. Extinderea cimitirelor umane fără autorizaţie sanitară şi fără acordul autorităţii locale;
b. Neîmprejmuirea incintelor şantierelor de construcţii sau a punctelor de lucru şi neinstalarea
panourilor de avertizare şi identificare;
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c. Nesemnalizarea corespunzătoare conform dispoziţiilor legale a punctelor de lucru atât pe timp de
zi cât şi pe timp de noapte, pentru evitarea accidentelor;
d. Neasigurarea curăţeniei exterioare (pneuri şi şenile) a autovehiculelor sau vehiculelor de orice
fel, la ieşirea din şantiere, staţii de betoane precum şi din alte asemenea locuri;
e. Nemenţinerea ordinii şi curăţeniei pe căile publice de acces în şantiere precum şi în jurul
acestora;
f. Nesemnalizarea şi neîmprejmuirea clădirilor care nu mai prezintă siguranţă în exploatare.

CAPITOLUL III. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Art. 3. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
500 – 1 500 lei – pentru persoane fizice
1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice
a. Spălarea autovehiculelor pe domeniul public;
b. Abandonarea pe domeniul public de aparate de orice fel, utilaje defecte, tonetele, chioşcuri,
construcţii metalice;
c. Montarea schelelor sau macaralelor de construcţii pe domeniul public, fără autorizări şi fără plata
taxelor legale;
d. Montarea pe domeniul public, de mobilier, chioşcuri, corturi, tonete pentru parcuri de distracţii,
circuri sau alte manifestări fără autorizările legale;
e. Expunerea pentru reclamă publicitară pe domeniul public a unor vehicule, autovehicule, utilaje,
aparatură sau mărfuri fără autorizările legale;
f. Murdărirea domeniul public prin efectuarea unor lucrări de reparaţii la autovehicule, ori urmare a
exploatării autovehiculelor;
g. Amplasarea rulotelor şi containerelor de construcţii pe domeniul public fără autorizarea şi
achitarea taxelor legale;
h. Ocuparea domeniului public cu orice construcţii provizorii sau materiale fără autorizarea şi
achitarea taxelor legale;
i. Nesalubrizarea domeniului public la terminarea activităţilor autorizate în condiţiile legii;
j. Scăldatul şi spălatul de către persoanele fizice în fântânile publice.

CAPITOLUL IV. ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV PUBLIC
Art. 4. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
500 – 1 500 lei – pentru persoane fizice şi juridice
a. Ocuparea de către orice persoană a unei locuinţe fără contract de închiriere;
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b. Degradarea acoperişurilor imobilelor sau a teraselor acestora prin montarea unor antene de orice
tip de către ocupanţii legali, alte persoane fizice, reprezentanţi ori angajaţi ai unor persoane juridice;
c. Depozitarea în spaţii aparţinând fondului locativ public de către ocupanţii legali de materiale sau
obiecte nefolosibile, în condiţii insalubre;
d. Distrugerea sub orice formă a fondului locativ public de către deţinătorii de contract, dacă nu
îndeplineşte elementele constitutive ale unei infracţiuni;
e. Lipirea, scrierea sau expunerea de anunţuri în alte locuri decât pe panourile de afişaj de către
proprietar, alte persoane fizice ori juridice;
CAPITOLUL V. CANALIZARE, ALIMENTARE CU APĂ ŞI EPURAREA APELOR UZATE
Art. 5.– Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
100 – 500 lei – pentru persoane fizice
500 – 1 500 lei – pentru persoane juridice
a. acoperirea cu pământ, moloz sau alte materiale ale receptorilor, căminelor de apă;
b. mutarea sau deteriorarea tăbliţelor indicatoare de identificare a gospodăriilor subterane;
c. necurăţirea nămolurilor din staţiile de decantare;
d. utilizarea aparatelor de măsură şi control neverificate metrologic.
Art. 6. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
500 – 1 500 lei – pentru persoane fizice
1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice
a. racordarea ilegală la reţelele de apă;
b. deteriorarea voluntară a aparatelor de măsură şi control sau a sigiliilor acestora;
c. deteriorarea voluntară a capacelor, ramelor metalice şi a grătarelor de la reţelele de apă şi
canalizare, ori a căminelor acestora, dacă nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni;
d. deteriorarea sau distrugerea reţelelor de apă, dacă nu întruneşte elementele constitutive ale unei
infracţiuni;
e. deteriorarea voluntară a racordurilor, robinetelor, branşamentelor la instalaţiile de distribuire a
apei şi a reţelei de canalizare, dacă nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni ;
f. achiziţionarea de capace, rame metalice, grătare sau fragmente ale acestora provenite de la
reţelele de apă şi canalizare, de la persoane fizice sau juridice altele decât deţinătorii de drept.
Art. 7. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
200 – 1 000 lei – pentru persoane fizice
500 – 1 500 lei – pentru persoane juridice
a. neevacuarea apelor acumulate în subsolul clădirilor de către utilizatori;
b. nedesfundarea sistemelor de canalizare din incinta gospodăriilor de către utilizatori;
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c. menţinerea în stare de nefuncţionare a gurilor de scurgere pentru apele pluviale de pe străzi, de
către operatorul serviciului public;
d. înfundarea gurilor de scurgere la canalizare prin aruncare sau depozitare de pământ sau alte
reziduuri;
e. spargerea coloanelor şi evacuarea apelor uzate în subsoluri de către proprietar sau chiriaşi;
f. nepermiterea accesului personalului tehnic autorizat la aparatele de măsură şi control în scopul
citirii, înregistrării sau efectuării controlului de calitate al apei;
g. evacuarea apelor reziduale pe domeniul public.
Art. 8. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
500 – 1 500 lei – pentru persoane fizice
1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice
a) manevrarea neautorizată a vanelor şi robinetelor din căminele de manevră precum şi folosirea
hidranţilor publici de personal neautorizat;
b) folosirea apei din cişmele, puţuri, fântâni publice şi bazinele fântânilor arteziene pentru spălarea
maşinilor şi altor materiale, indiferent de natura acestora;
c) deteriorarea fântânilor cu picior şi a cişmelelor de băut apă;
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 producţie a apei potabile cu apă industrială, acolo unde procesul de
producţie o permite şi există surse.
CAPITOLUL VI. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE, ENERGIE TERMICĂ,
ELECTRICĂ ŞI ILUMINATUL PUBLIC
Art. 9. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
500 – 1 500 lei – pentru persoane fizice
1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice
a. nemenţinerea şi nefixarea la cota pavajului a pieselor vizibile (trape, capace, grătare, răsuflători
etc.);
b. deteriorarea aparatelor de măsură şi control, a căminelor unde sunt amplasate acestea, a
conductelor, racordurilor şi robinetelor;
c. racordarea la reţeaua de termoficare sau de gaze, branşarea la instalaţia electrică ori la iluminatul
public fără avizul şi autorizaţia organelor de specialitate;
d. interzicerea accesului personalului autorizat, la instalaţiile interioare din incinta beneficiarului;
Art. 10. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
200 – 1 000 lei – pentru persoane fizice
500 – 1 500 lei – pentru persoane juridice
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a. folosirea apei calde menajere la spălarea autovehiculelor;
b. nepoziţionarea stâlpilor de reţele electrice pe amplasamentele aprobate;
c. distrugerea reţelei şi a lămpilor de iluminat public, dacă nu îndeplineşte elementele constitutive
ale unei infracţiuni;
d. modificarea iluminatului public cu ocazia diferitelor manifestări fără autorizările legale;
e. înlocuirea şi montarea altor lămpi de iluminat public decât cele autorizate legal;

CAPITOLUL VII. PUBLICITATEA PE DOMENIUL PUBLIC
Art. 11. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
500 – 1 500 lei – pentru persoane fizice
1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice
a. Lipirea afişelor, posterelor sau anunţurilor publicitare în alte locuri decât cele autorizate;
b. Folosirea de afişe, postere sau pliante de publicitate în incinta societăţilor comerciale fără
achitarea taxelor de publicitate;
c. Montarea de panouri publicitare sau benere fără autorizare;
d. Neîntreţinerea panourilor de afişaj sau de publicitate de către utilizatorii sau deţinătorii legali;
e. Neschimbarea materialelor de publicitate uzate sau deteriorate de către deţinătorii legali ai
acestora;
f. Expunerea de materiale publicitare în cimitire, de către persoane fizice ori juridice;
g. Desfăşurarea activităţii de către agenţii economici fără montarea firmelor de identificare care să
cuprindă numărul certificatului unic de înregistrare şi codul fiscal;
h. Folosirea mijloacelor de transport în scopuri publicitare fără autorizare şi achitarea taxelor legale.

CAPITOLUL VIII. TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL
Art. 12. –Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
700 – 1 500lei – pentru persoane fizice şi juridice
a. Punerea în circulaţie a autovehiculelor de orice fel care sunt deteriorate, nu îndeplinesc condiţiile
de curăţenie şi igienă sau care au scurgeri de ulei, motorină ori alţi carburanţi sau lubrifianţi;
b. Efectuarea transporturilor de persoane prin curse ocazionale, speciale, în convenţie sau
neregulate, instituirea de staţii urcare-coborâre pe teritoriul comunei Teaca, altele decât cele
aprobate de Consiliul Local, precum şi devierea de la traseul aprobat de Consiliul Local.
c. Oprirea pe teritoriul Comunei Teaca în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor, a mijloacelor de
transport public de persoane judeţean şi interjudeţean, în alte locuri decât cele autorizate legal;
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d. Staţionarea vehiculelor de transport marfă şi călători cu masa totală mai mare de 3,5 tone pe
domeniul public al Comunei Teaca în alte locuri decât cele special destinate acestui scop, cu
excepţia cazurilor când se face aprovizionarea unităţilor socio-economice
Art. 13. –Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
500 – 1 000 lei – pentru persoane fizice şi juridice
a. Neafişarea în staţii a graficelor de circulaţie şi a intervalelor orare specifice transportului în
comun;
b. Nerespectarea graficelor de circulaţie şi a intervalelor orare specifice transportului în comun,
exceptând cazurile de forţă majoră;
c. Neasigurarea curăţeniei şi igienizării mijloacelor de transport în comun aflate în circulaţie;
d. Neasigurarea încărcării şi etanşeizării corespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul
diferitelor materiale, pentru a preîntâmpina împrăştierea lor în timpul transportului şi murdărirea
sau degradarea căilor publice;
g. Transportul de materiale explozibile sau inflamabile în mijloacele de transport în comun.
Art. 14. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
500 – 1 000 lei – pentru operatorii de transport
a. Oprirea mijloacelor de transport în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor între staţii sau în
afara peroanelor sau alveolelor destinate opririi acestora;
b. Schimbarea traseelor aprobate de Consiliul Local de către conducătorul auto sau alte persoane
neautorizate;
c. Folosirea mijloacelor de transport în comun în alte scopuri decât cele destinate.
CAPITOLUL IX. ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA STRĂZILOR
Art. 15. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
800 – 1 500 lei – pentru persoane fizice
1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice
a. Deteriorarea îmbrăcăminţii părţii carosabile, a trotuarelor şi a marcajelor rutiere prin circularea cu
mijloace de transport ori utilaje neadecvate;
b. Executarea de lucrări sau intervenţii la reţeaua tehnico-edilitară fără autorizările legale;
c. Neanunţarea organelor de specialitate din Primărie despre lucrările de construcţii, reparaţii sau
intervenţii în carosabil, de unde rezultă pământ, moloz sau alte deşeuri, în vederea stabilirii locului
de depozitare a acestora;
d. Neîntreţinerea permanentă a curăţeniei şanţurilor de scurgere a apelor pluviale, a podeţelor şi
tuburilor de beton aferente acestora, pe întreaga lungime aferentă proprietăţii, în vederea evitării
inundaţiilor oria stagnării apelor.
Art. 16. –Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
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600 – 800 lei – pentru persoane fizice
a. Deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală în zonele în care este permis accesul acestora, fără a
fi dotate cu dispozitive de retenţie a dejecţiilor animale.
b. Staţionarea atelajelor în alte locuri decât pe strada Archiudului lângă Biserica Romano-Catolică
şi Fostul internat de băieţi pe partea stângă a drumului.
Art. 17. –Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională şi, după caz, cu
lipirea de colante autoadezive pe parbrizele autovehiculelor, precum şi cu ridicarea sau blocarea
autovehiculelor, cu plata contravalorii prestaţiei efectuate, faptele prevăzute la lit. a, b, c, d..
Amenda contravenţională este cuprinsă între:
700 – 1 200 lei – pentru persoane fizice
900 – 1 500 lei – pentru persoane juridice
a. Oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe zone verzi, scuaruri, insule de dirijare a circulaţiei,
alveole şi în staţiile mijloacelor de transport în comun, pe trecerile de pietoni, pe benzile de
circulaţie semnalizate şi marcate corespunzător;
b. Oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activităţi sau
pentru persoanele cu handicap, marcate şi semnalizate corespunzător;
c. Oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe trotuare în afara cazurilor permise prin Hotărârea
Consiliului Local, iar în lipsa reglementărilor speciale, numai dacă nu rămâne liber un culoar de
minimum 1,5 metri lăţime înspre marginea opusă părţii carosabile pentru circulaţia pietonilor;
d. Parcarea şi staţionarea autovehiculelor în zona de protecţie a şanţurilor, dacă aceasta ar putea
duce la deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a şanţurilor;
e. Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniul public fără aprobarea Consiliului Local
şi semnalizarea acestora cu altfel de însemne, marcaje sau dispozitive decât cele agreate;
f. Executarea de marcaje stradale de către persoane neautorizate;
g. Organizarea de curse neautorizate auto, moto şi vehicule cu tracţiune animală;
h. Mutarea semnelor de circulaţie, a indicatoarelor rutiere, a plăcuţelor cu denumirea străzilor fără
autorizare legală, sau împiedicarea prin orice mijloace a vizibilităţii acestora;
i. Circulaţia cu biciclete, motorete, scutere, ciclomotoare, motoscutere şi motociclete pe trotuare, cu
excepţia spaţiilor special amenajate în acest scop;

CAPITOLUL X. SALUBRIZAREA COMUNEI
Art. 18. –Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
500 – 1 000 lei – pentru persoane fizice
1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice
a. Neîncheierea contractelor pentru colectarea deşeurilor menajere cu operatorul autorizat pentru
prestarea activităţii de salubrizare şi pentru colectarea deşeurilor reciclabile cu unităţile de profil;
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b. Neîncheierea de contracte separate pentru ridicarea deşeurilor de altă natură decât menajeră;
c. Transportul deşeurilor menajere şi nemenajere la punctele de colectare în recipiente deschise sau
neacoperite cu plasă de protecţie;
d. Neîncheierea contractelor pentru incinerarea deşeurilor spitaliceşti rezultate din activitatea
sanitară de stat şi particulară, pentru unităţile sanitare;
Art. 19. –Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
1 000 – 2 500 lei – pentru operatorii de servicii publice
a. Neîntocmirea graficelor cu frecvenţa de colectare a deşeurilor menajere şi neavizarea lor de către
organele în drept;
b. Nerespectarea graficelor cu frecvenţa de colectare a deşeurilor menajere;
c. Neînştiinţarea Primăriei asupra modificărilor ce intervin în graficele de colectare a reziduurilor;
d. Neridicarea întregii cantităţi de deşeuri şi nelăsarea în stare perfectă de curăţenie a platformei şi
recipientelor;
e. Transportul deşeurilor menajere, stradale şi industriale de la punctele de colectare la locul de
depozitare în mijloace de transport deschise.
f. Neridicarea gunoaielor menajere şi nemenajere din depozitele constituite abuziv pe domeniul
public.
CAPITOLUL XI. RESPECTAREA NORMELOR DE CONVIEŢUIRE SOCIALĂ
Art.20. Creşterea de păsări şi animale în comuna este permisă numai cu respectarea obligaţiilor
sanitar-veterinare şi de igienă în vigoare.
Deţinătorii de păsări şi animale au următoarele obligaţii:
- să întreţină adăposturile păsărilor şi animalelor, conform regulilor sanitar-veterinare, în
permanentă stare de curăţenie şi cel puţin o dată pe an să le dezinfecteze şi să le văruiască;
- să asigure evacuarea dejecţiilor şi depozitarea gunoiului, astfel încât să nu constituie surse de
poluare a mediului înconjurător;
- să permită personalului de specialitate efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii şi
verificarea stării de sănătate a păsărilor şi animalelor din gospodărie;
- să anunţe imediat organelor sanitar-veterinare de stat apariţia unor semne de boală la animale, a
primelor cazuri de moarte sau tăiere din necesitate, iar până la sosirea personalului sanitar-veterinar
să izoleze animalele bolnave, să păstreze pe loc cadavrele, carnea, organele sau alte produse
rezultate de la animalele tăiate din necesitate, luând măsuri ca acestea să nu fie folosite sau vândute;
- să respecte şi să aplice întocmai măsurile stabilite de organele sanitar-veterinare de stat pentru
prevenirea şi combaterea bolilor la păsări şi animale, normele şi măsurile sanitar-veterinare;
- să respecte regulile sanitar-veterinare stabilite prin actele normative în vigoare, privind condiţiile
de tăiere a păsărilor şi animalelor şi de valorificare a produselor obţinute de la acestea;
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Art. 21. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
800 – 1 500 lei – pentru persoane fizice
1000 – 2500 lei – pentru persoane juridice
a. Creşterea animalelor şi păsărilor în clădiri cu mai multe apartamente sau în adăposturi
improvizate în jurul blocurilor de locuit;
b. Neevacuarea ritmică a reziduurilor animaliere colectate în fose septice creând astfel disconfort
vecinilor. Fosa septică va fi amplasată la o distanţă de 10 m faţă de cea mai apropriată limită de
proprietate conform reglementărilor igienico-sanitare în vigoare, betonată şi prevăzută cu capac;
c. Amplasarea de grajduri, fose septice, platforme pentru depozitarea gunoiului în curţi sau grădini
la o distanţă mai mică de 30 m de locuinţele limitrofe;
d. Murdărirea sau distrugerea mobilierului urban existent pe domeniul public (coşuri de gunoi,
bănci, jocuri pentru copii, jardiniere);
e. Amplasarea bătătoarelor de covoare şi a pubelelor pentru colectarea deşeurilor menajere la mai
puţin de 10 metri de ferestrele imobilelor şi fără a respecta normele igienico-sanitare în vigoare;
f. Utilizarea domeniului public pentru diferite activităţi gospodăreşti (spălat rufe, gătit, etc.);
g. Construirea în mod abuziv pe domeniul public de împrejmuiri şi adăposturi de animale (câini,
pisici etc.) şi păsări;
h. Lăsarea liberă a păsărilor şi animalelor pe domeniul public. Animalele şi păsările găsite libere şi
nerevendicate de nimeni la constatare vor fi transportate şi adăpostite prin grija Primăriei . Ele vor
putea fi ridicate de către proprietarii acestora în termen de 5 zile de la preluare, numai după plata
amenzilor şi a cheltuielilor de întreţinere aferente.
Animalele neridicate în termen de 5 zile vor fi valorificate de către Primăria Comunei Teaca, iar
sumele încasate vor fi evidenţiate în cont separat şi destinate întreţinerii zonelor verzi din comună.
i. Incinerarea sau abandonarea cadavrelor de animale şi păsări pe domeniul public.
Art. 22. Toate animalele de companie vor avea carnet de sănătate cu vaccinurile la zi, întreţinânduse igiena în apartamente şi pe părţile comune ale imobilului pentru a nu crea disconfort vecinilor.
Proprietarii, deţinătorii legali de câini de companie au obligaţia să afişeze vizibil o plăcuţă cu
inscripţionarea „Câine periculos” pe uşa de acces în proprietate.
Art. 23. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
500 – 1 000 lei – pentru persoane fizice şi juridice
a. Deţinerea şi creşterea câinilor şi pisicilor în alte condiţii decât cele stipulate în art. (urm);
b. Necurăţirea de către proprietarii câinilor a excrementelor lăsate în locurile unde circulaţia câinilor
este permisă;
c. Deţinerea de către asociaţiile de locatari sau proprietari a câinilor pe spaţiile comune, în jurul
imobilelor sau în adăposturi amplasate pe domeniul public;
d. Obstrucţionarea autorităţilor sanitar-veterinare de stat de a-şi exercita atribuţiile stabilite prin
lege;
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e. Accesul persoanelor însoţite de câini în instituţii publice, mijloace de transport în comun, săli de
teatru şi cinema, chiar dacă aceştia sunt prevăzuţi cu botniţă şi conduşi în lesă.
CAPITOLUL XII. CONSERVAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
Art. 24. (1). Protecţia zonelor verzi constituie obligaţia tuturor persoanelor fizice şi juridice.
Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi prevăzute în planurile urbanistice se
face numai cu aprobarea Consiliului Local Teaca.
Terenurile virane din interiorul comunei Teaca, vor fi amenajate ca spaţii verzi, în funcţie de
suprafaţa şi relieful lor, în raport cu necesităţile populaţiei din zonele învecinate, dacă nu au fost
restituite sau retrocedate în condiţiile legii, proprietarilor sau moştenitorilor de drept ai acestora.
(2). - Serviciile de specialitate ale Primăriei comunei Teaca au obligaţia:
a. să programeze, să coordoneze şi să urmărească activitatea de combatere a rozătoarelor şi
insectelor vectoare de maladii şi generatoare de disconfort, conform legislaţiei în vigoare;
b. să informeze populaţia şi să asigure punerea în aplicare a măsurilor transmise de organele de
specialitate ale statului în caz de epidemii şi situaţii de criză.
(3). – Proprietarii sau administratorii apelor de suprafaţă au obligaţia:
a. să asigure curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, decolmatarea
acestora;
b. să asigure conservarea biodiversităţii speciilor de plante şi animale valoroase care trăiesc în jurul
apelor;
c. să planteze de-a lungul cursurilor de apă şi pe malurile apelor stătătoare specii forestiere iubitoare
de apă, valoroase din punct de vedere ornamental şi oenologic.
(4). – Atunci când pentru executarea unor lucrări autorizate de construcţii sau reparaţii la clădiri sau
infrastructură este necesar să se intervină pe zonele verzi, persoanele sau societăţile care execută
aceste lucrări sau, după caz, beneficiarii lor, au obligaţia de a folosi cât mai puţin posibil din zona
verde, iar după terminarea lucrărilor să înlăture toate materialele şi să refacă zonele verzi afectate.
Dacă lucrările prevăzute la alin. 1 impun tăierea unor arbori sau arbuşti, cei care execută aceste
lucrări sau , după caz, beneficiarii lor, vor suporta cheltuielile pentru plantarea altor arbori sau
arbuşti.
Măsura prevăzută la alin. 2 nu se aplică în cazul când distanţa de la instalaţiile subterane urbane
(cabluri electrice, ţevi, conducte pentru gaze, alimentare cu apă, canalizare, termoficare) până la
vegetaţia lemnoasă sacrificată a fost mai mică de 2 metri în cazul arborilor şi 1,5 metri în cazul
arbuştilor.
(5). - În zonele verzi din jurul blocurilor se vor planta numai flori, arbori şi arbuşti ornamentali.
Cultura plantelor legumicole, care au durată scurtă de vegetaţie şi talie mică, este interzisă.
Plantarea pomilor fructiferi şi a viţei de vie este permisă numai dacă se adoptă forme de conducere
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decorative - bolţi, pergole, garduri etc. - şi nu urmăresc, în principal, un scop economic. Plantarea
arbuştilor fructiferi - căpşun, coacăz, zmeur etc. - este de asemenea, interzisă, din aceleaşi
considerente ca şi pentru plantele legumicole.
(6). - Tăierea totală sau parţială a arborilor din parcuri, grădini, scuaruri, aliniamente stradale sau
din jurul clădirilor va fi făcută numai de lucrătorii serviciului specializat din Primăria comunei
Teaca, pe baza constatărilor proprii sau la sesizările întemeiate ale cetăţenilor.
(7). - Tăierea totală sau parţială a arborilor este permisă numai în cazurile când aceştia reprezintă un
pericol real pentru trecători, clădiri sau alte bunuri din apropiere, împiedica efectuarea unor lucrări
autorizate sau reparaţii la clădiri şi infrastructură, creează un disconfort major pentru locuitorii din
apropiere sau pun în pericol securitatea circulaţiei.
Atunci când numai părţi ale arborilor creează inconvenientele prevăzute la alin. 1 se vor efectua
tăieri parţiale, îndepărtându-se numai ramurile respective.
Tăierea totală a arborilor se va face la nivelul solului, sau dacă este posibil, din rădăcini, fiind
interzis să rămână resturi care au un aspect inestetic sau constituie un pericol pentru trecători ori
siguranţa circulaţiei.
Art. 25.- Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
800 – 1 500lei – pentru persoane fizice
1 000 – 2 500lei – pentru persoane juridice
a. Deteriorarea spaţiilor verzi şi a materialului dendrofloricol existent prin rupere, tăiere, călcare sau
prin alte mijloace;
b. Efectuarea tăierilor de corecţii, defrişări, scoaterea din rădăcini a arborilor, arbuştilor, puieţilor
sau a lăstarilor fără autorizările legale;
c. Efectuarea plantărilor de arbori sau arbuşti pentru amenajarea sau refacerea zonelor verzi pe alte
amplasamente şi fără autorizările legale;
d. Schimbarea destinaţiei zonelor verzi fără autorizările legale;
e. Neîntreţinerea în stare corespunzătoare a spaţiilor verzi de către întreţinătorii legali;
f. Traversarea sau călcarea cu piciorul a zonelor verzi de către persoanele fizice;
g. Tăierea în mod inestetic a arborilor sau arbuştilor (tăierea se va face la nivelul solului sau dacă
este posibil din rădăcini);
h. Deteriorare spaţiului verde în urma unor accidente de circulaţie;
i. Contaminarea, poluarea cu deşeuri de orice natură, necurăţirea periodică a suprafeţei apei de alge,
resturi vegetale, reziduuri şi alte impurităţi;
j. Nedecolmatarea, necurăţirea şi nesalubrizarea digurilor şi a malurilor cursurilor de apă;
k. Cultivarea plantelor leguminoase care au durată scurtă de vegetaţie şi talie mică, plantarea
pomilor şi arbuştilor fructiferi în zona blocurilor de locuinţe;
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Contravaloarea refacerii zonelor verzi distruse prin faptele de mai sus va fi suportată de către cei
care au produs paguba, în urma evaluării efectuate de inspectorii de specialitate din cadrul Primăriei
comunei Teaca.
Art.26. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
1 000 – 2 500 lei – pentru persoane fizice şi juridice
a. Nemenţinerea în stare corespunzătoare a locurilor de agrement, de către deţinătorii legali;
b. Circulaţia sau staţionarea autovehiculelor sau vehiculelor în parcuri sau pe zone verzi;
c. Arderea deşeurilor vegetale, menajere sau de altă natură ;
Art.27. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
700 – 1 200 lei – pentru persoane fizice
1 000 – 2 000 lei – pentru persoane juridice
a. Însuşirea arborilor doborâţi în urma unor fenomene naturale sau a arborilor care au fost tăiaţi,
scoşi din rădăcini în cadrul unor lucrări specifice, fără aprobarea serviciilor de specialitate din
cadrul Primăriei Comunei Teaca;
b. Aplicarea unor tratamente cu pesticide fără autorizare;
Art.28. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
1 000 – 2 000 lei – pentru persoane fizice
1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice
a. Neefectuarea periodică prin laboratoarele de specialitate a analizelor la sursele de apă de către
operator;
Art. 29. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
400 - 800 lei – pentru persoane fizice
600 – 1 000 lei – pentru persoane juridice
a. Nemontarea tubulaturii pentru evacuarea gazelor arse la instalaţiile proprii de încălzire la nivelul
superior al imobilelor;
b. Prelucrarea sau depozitarea unor materiale care emană mirosuri respingătoare sau fum;
c. Neluarea măsurilor de colectare în containere speciale, neutralizare şi evacuarea pe rampe special
amenajate a deşeurilor şi reziduurilor grosiere, a uleiurilor, grăsimilor, solvenţilor, vopselelor,
detergenţilor, produselor petroliere şi a altor substanţe chimice rezultate din procesele tehnologice
la diferite obiective;
CAPITOLUL XIII. PROTECŢIA SANITARĂ ÎN LOCURILE PUBLICE
Art. 30. – Organizatorii manifestărilor culturale sau sportive care se desfăşoară în căminele cultural,
stadioane, alte locuri publice autorizate legal, au următoarele obligaţii:
a. Să permită accesul unui număr cel mult egal de spectatori cu capacitatea sălii sau stadionului;
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b. Să permită accesul permanent la uşile şi căile de evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de
urgenţă, să ia măsuri rapide de localizare a incendiilor şi de limitare a efectelor altor accidente;
c. Să asigure prezenţa, pe toată durata manifestării, a personalului instruit, care cunoaşte planurile
de evacuare, pentru a asigura evacuarea în condiţii de siguranţă a spectatorilor, în caz de incendiu
sau alte evenimente negative;
d. Să interzică accesul spectatorilor cu materiale inflamabile, explozive sau de altă natură, care pot
periclita viaţa şi integritatea corporală a celor care le folosesc sau a altor persoane;
e. Să interzică accesul persoanelor în stare de ebrietate sau turbulente şi să evacueze de îndată
persoanele care perturbă desfăşurarea spectacolului sau manifestării;
f. Să pună în timp optim în vânzare biletele, respectând prevederile prevăzute la lit. a şi să permită
accesul în timp util, pentru ca la intrarea spectatorilor să nu se producă aglomeraţie sau dezordine;
g. Să asigure buna funcţionare a instalaţiilor de lumini, sonorizare, aerisire, încălzire, pentru ca
spectatorii să poată urmări în cele mai bune condiţii spectacolul sau manifestaţia respectivă;
h. Imediat după încheierea manifestării să ia măsuri pentru asigurarea curăţeniei şi repararea
eventualelor pagube produse, astfel încât sala sau stadionul să fie permanent gata pentru organizarea
unei noi manifestări;
i. Să asigure igienizarea şi buna funcţionare a grupurilor sanitare, dotarea acestora în conformitate
cu reglementările sanitare; numărul acestora trebuie să fie corelat cu capacitatea sălii sau a
stadionului, potrivit normelor sanitare;
j. Se interzice fumatul în locurile publice.
Art. 31. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
1 000 – 2 500 lei - pentru organizatorii manifestărilor culturale sau sportive care nu au
respectat una sau mai multe din obligaţiile prevăzute în art. 30.
Art. 32. Persoanele care participă în calitate de spectatori, la manifestările culturale şi sportive,
organizate în căminele culturale, săli de sport, stadioane şi alte locuri publice autorizate, sunt
obligate:
a. Să intre în sală sau stadion numai pe bază de bilet, abonament sau invitaţie, cu excepţia cazurilor
când intrarea este liberă;
b. Să păstreze ordinea şi curăţenia în locul de desfăşurare al manifestării, să aibă o ţinută decentă şi
un comportament civilizat, să dea concurs oamenilor de ordine în izolarea şi evacuarea persoanelor
care comit acte de indisciplină, să păstreze calmul şi ordinea la intrarea şi ieşirea în caz de urgenţă,
să respecte regulile de prevenire şi stingere a incendiilor;
c. Să fumeze numai în locurile permise, amenajate şi indicate în mod vizibil;
d. Să nu introducă în locul de desfăşurare al manifestării băuturi alcoolice, materiale sau substanţe
periculoase.
Art. 33. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
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100 – 500 lei – încălcarea de către persoanele fizice în calitate de spectatori a uneia sau mai
multor prevederi cuprinse în art. 32.
CAPITOLUL XIV. PROTECŢIA SANITARĂ PUBLICĂ ÎN PIEŢE ŞI TÂRGURI DIN
COMUNA TEACA
Art. 34. – Primăria comunei Teaca are următoarele obligaţii:
a. să încheie cu societăţile de salubrizare contracte ferme de ridicare a deşeurilor şi să urmărească
respectarea riguroasă a graficelor de ridicare a deşeurilor;
b. să stabilească reguli obligatorii pentru toate persoanele care desfăşoară activităţi comerciale
privind păstrarea ordinii şi curăţeniei şi să le aducă la cunoştinţă aceste reguli;
c. să asigure căi de acces pentru mijloacele de transport care efectuează aprovizionarea, salubrizarea
sau intervenţiile în caz de urgenţă;
d. să asigure în fiecare piaţă prezenţa unui număr suficient de angajaţi care să supravegheze
respectarea regulilor stabilite pentru desfăşurarea unui comerţ civilizat;
e. să pună la dispoziţia comercianţilor cântare verificate şi omologate din punct de vedere
metrologic;
f. să asigure sectorizarea pieţelor pe categorii de produse şi să asigure în fiecare sector condiţiile
specifice pentru comercializarea categoriilor de produse la parametrii optimi pentru un comerţ
civilizat;
g. să încaseze taxele stabilite de Consiliul Local de la toţi comercianţii, să elibereze chitanţe;
h. să asigure puncte pentru colectarea deşeurilor refolosibile, a celor biodegradabile şi a
ambalajelor;
i. să permită comercializarea de produse agroalimentare numai persoanelor care pot justifica
provenienţa mărfii şi calitatea acesteia;
Art. 35. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
500 – 1 500 lei – pentru personalul de execuţie din cadrul Primăriei comunei Teaca;
1 000 – 2 500 lei - pentru personalul de conducere din cadrul Primăriei comunei Teaca
situaţia neexecutării atribuţiunilor de serviciu prevăzute de art. 37.
Art. 36. Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi comerciale în pieţele şi Târgul de
Săptămână din comunei Teaca sunt obligate:
a) să deţină şi să prezinte la control documentele prin care să justifice provenienţa produselor şi că
acestea corespund din punct de vedere calitativ pentru a fi comercializate, în cazul produselor
pentru care legea prevede acest lucru;
b) să respecte regulile stabilite de Administraţia Pieţelor privind curăţenia şi ordinea în pieţe;
c) să permită accesul mijloacelor de transport care efectuează aprovizionarea şi salubrizarea în
pieţe, intervenţiile în caz de urgenţă;
Pagină 15 din 20

d) să dea dovadă de comportament civilizat în relaţiile cu clienţii şi ceilalţi comercianţi din piaţă, să
aibă o ţinută decentă;
e) să păstreze şi să comercializeze produsele în condiţii igienico-sanitare;
f) să cântărească corect produsele comercializate şi să permită clienţilor să verifice dacă produsele
au fost cântărite exact;
g) să folosească numai cântare verificate, omologate;
h) să achite taxele stabilite de Administraţia Pieţelor pentru produsele pe care le comercializează, să
păstreze chitanţele până la plecarea din piaţă şi să le prezinte la control;
i) să ridice marfa nevândută şi să depoziteze ambalajele şi alte obiecte în numai în locuri special
amenajate;
j) să afişeze la loc vizibil datele de identificare şi preţurile practicate;
k) să nu comercializeze produsele agroalimentare sau de altă natură din mers, pe trotuare, alei sau în
alte locuri decât cele special amenajate şi repartizate;
l) să respecte programul de funcţionare al pieţei sau târgului;
m) să respecte programul de acces pentru aprovizionare al autovehiculelor şi de staţionare a
acestora pe o perioadă de maximum 30 minute (timpul legal de încărcare şi descărcare a
mărfurilor);
n) să nu distrugă, degradeze sau modifice amplasamentul pentru mijloacele fixe sau obiectele de
inventar ce sunt amplasate în pieţe şi târguri.
Art.. 37. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
100 – 500 lei – pentru persoane fizice
200 – 1 000 lei – pentru persoane juridice, încălcarea de către comercianţi a prevederilor art.
anterior.
CAPITOLUL XV. PROCEDURA DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIILOR
Art. 38. În cazul în care contravenientul nu respectă obligaţia de a înlătura situaţia creată prin
săvârşirea contravenţiei, organul constatator poate aplica, în mod repetat, după fiecare somaţie la
care contravenientul nu se conformează o nouă amendă pentru contravenţia săvârşită.
La societăţile comerciale şi instituţii sancţiunea se aplică conducătorului acesteia, patronului sau
persoanei care a avut sarcina de a urmări îndeplinirea obligaţiilor respective.
Agentul constatator stabileşte amenda în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. În afara
sancţiunilor prevăzute, agentul constatator va stabili în cuprinsul aceluiaşi proces-verbal când va fi
cazul, valoarea pagubei produse prin contravenţie. După caz, agenţii constatatori vor fotografia sau
filma faptele care constituie contravenţie, precizând în mod expres data şi ora săvârşirii faptei.
Art. 39. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către:
- primar şi împuterniciţii acestuia;
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- ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul IPJ Bistriţa-Năsăud;
Art. 40. Plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiei se depun la
sediul instituţiei din care face parte agentul constatator, urmând ca acestea să fie înaintate spre
soluţionare Judecătoriei Bistriţa.
Art. 41. Plata amenzii se face la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor
instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a
cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de
locul săvârşirii contravenţiei, precum şi la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a
României.
O copie a chitanţei se predă de către contravenient agentului constatator, sau se trimite , prin poştă,
organului din care acesta face parte, în termen de 48 de ore.
Art. 42. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor
prevăzute în prezentul regulament, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate
în procesul-verbal.
Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei următoare, iar termenul care se
sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat, se va prelungi până la
sfârşitul primei zile de lucru următoare.
Art. 43. Pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor se recuperează în conformitate cu
prevederile legale.
Art. 44. Dispoziţiile prezentei Hotărâri se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001, privind
regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată prin Legea nr. 180/2002 şi Legea nr.
526/2004.
CAPITOLUL XVI. PROGRAMNUL DE MĂSURI DE GOSPODĂRIRE A LOCALITĂŢILOR
COMUNEI TEACA
Art. 45. Obligaţiile Primăriei
(1) Primăria, Consiliul Local vor lua măsuri pentru conservarea şi protecţia mediului, prevenirea
poluări accidentale prin depozitarea în locuri interzise sau malurile cursurilor de apă a diferitelor
substanţe toxice, gunoaie, reziduuri, tulei. De asemenea se va asigura sistemul de colectare
organizată a deşeurilor prin dotarea cu recipiente la fiecare societate comercială, instituţii şi
asociaţii familiale astfel încât să se evite aruncarea întâmplătoare a acestora pe marginea şoselei, pe
trotuare sau spaţii verzi.
Răspunde Viceprimar

Termen 20 aprilie 2019

(2) În cadrul adunărilor cetăţeneşti se va aduce la cunoştinţă cetăţenilor prevederile Legii 137/1995,
a ordonanţei şi hotărârilor de guvern care fac referire la buna gospodărire a localităţilor, spaţiilor
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verzi, şanţurilor şi cursurilor de apă astfel încât să se evite blocarea cursurilor de apă, înfundarea
podurilor şi podeţelor, evitarea inundaţilor sau deteriorarea calităţii apei.
Răspunde Viceprimar

Termen 20 martie 2019

(3) Primăria va asigura prin firma care are concesionat serviciul de salubritate în fiecare a doua zi
de joi a fiecărei luni pentru a transporta gunoaiele de la gospodăriile populaţiei, de la societăţile
comerciale şi instituţii (contra cost) la rampa de gunoi a firmei de salubritate.
Răspunde Viceprimar

Termen anual

(4) Cu forţa de muncă asigurată conform prevederilor Legii 416/2002 se vor curăţa şanţurile,
cursurile de apă, se vor cosi şi defrişa malurile cursurilor de apă.
Răspunde Viceprimar

Termen 1 mai 2019

Art. 46. Obligaţiile instituţiilor, agenţilor economici şi autorizaţilor din comună
(1) Instituţiile publice, agenţii economici, autorizaţii independenţi au obligaţia să întreţină în stare
de curăţenie permanentă imobilele, curţile, faţadele clădirilor, şanţurilor, spaţiilor verzi, podurilor şi
podeţelor pe care le au în administrare pentru a da un aspect plăcut şi igienic localităţilor în care îşi
desfăşoară activitatea.
Răspunde Primar

Termen 30 aprilie 2019

(2) Să depoziteze corespunzător ambalajele şi deşeurile, lemnele şi materialele de construcţii, să
întreţină firmele şi vitrinele curăţate şi vopsite, să repare împrejmuirile din administrare.
Răspunde Viceprimar

Termen anual

(3) Să asigure curăţirea mijloacelor de transport în momentul când acestea ies de pe drumuri cu
noroi, să se asigure transportul la rampa de gunoi, special amenajată în acest sens, a tuturor
deşeurilor care rezultă în urma activităţii de producţie, să participe financiar la acţiunile organizate
de comună care au ca scop salubrizarea şi igienizarea localităţilor.
Răspunde Viceprimar

Termen permanent

(4) Verifică viabilitatea şi modul de punere în practică a planului de apărare împotriva inundaţiilor.
Răspunde Primar

Termen permanent

(5) Asigură permanenţa la primărie pe baza avertizărilor hidro-meteorologice primite.
Răspunde Primar

Termen permanent

(6) Asigură aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare prevenirii epidemiilor.
Răspunde Viceprimar

Termen permanent
(7) Se interzice depozitarea oricăror materiale pe domeniul public.

Răspunde Viceprimar

Termen permanent

(8) Agenţii economici sunt obligaţi să întreţină în condiţii de bună funcţionare şanţurile şi rigolele
de scurge a apelor pluviale din vecinătatea proprietăţilor aflate atât în intravilanul cât şi extravilanul
localităţii.
Răspunde Viceprimar

Termen permanent
Art. 47. Obligaţiile cetăţenilor
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(1) Toţi locuitorii satelor aparţinătoare comunei Teaca au obligaţia de a întreţine în permanenţă
curăţenie şi igienizare clădirile, curţile, trotuarele, împrejmuirile şi zonelor verzi conform
Ordonanţei 21/2002 şi Hotărârilor Consiliului Local în acest sens.
Răspunde Viceprimar

Termen anual

(2) Să îndepărteze zilnic sau de câte orie este nevoie zăpada şi gheaţa de pe trotuare, din faţa
clădirilor şi a garajelor pentru evitarea accidentării persoanelor cât şi pentru fluidizarea circulaţiei
pe timp de iarnă.
Răspunde Viceprimar

Termen 10 martie 2019

(3) De asemenea cetăţenii au obligaţia de a întreţine şi păstra curăţenia în zonele verzi, târguri şi
oboare, locuri publice, săli de spectacole, magazine şi alte instituţii pentru a evita răspândirea
bolilor contagioase în rândul copiilor şi adulţilor.
Răspunde Viceprimar

Termen anual

(4) Se vor săpa în jur de 1000 m şanţuri şi planta 100 de arbori ornamentali în localităţile comunei
prin participarea cetăţenilor, a beneficiarilor prevederii Legii 416/2002.
Răspunde Viceprimar

Termen 15 aprilie 2019

(5) În piaţa de mărfuri cât şi în târgul de animale se continuă cu amenajarea împrejmuirilor,
pietruirea şi nivelarea meselor din beton, curăţirea acesteia după zilele de piaţă se vor verifica de
către comisia pentru protecţia consumatorilor a produselor distribuite către cetăţeni.
Răspunde Viceprimar

Termen anual

(6) Toţi locuitorii comunei au obligaţia ca în fiecare de vineri sau sâmbătă să măture trotuarele şi să
amenajeze spaţii verzi din jurul locuinţei, să întreţină şanţurile şi arborii ornamentali sau pomi
fructiferi din preajma locuinţei.
Termen săptămânal

Răspunde Viceprimar

(7) Toţi locuitorii comunei au obligaţia să-şi întreţină clădirile, trotuarele, să solicite autorizaţii de
construcţii la clădirile nou înfiinţate, să respecte cu stricteţe Planul urbanistic local.
Răspunde Primar

Termen permanent

(8). Până la sfârşitul lunii martie 2018 în centrul localităţii Teaca, şi în celelalte localităţi a comunei
se vor instala tăbliţe avertizoare privind păstrarea curăţeniei şi ordinii pe trotuare, căi de comunicaţii
şi spaţii verzi.
Răspunde Viceprimar

Termen 31 martie 2019

(9) Toţi cetăţenii sunt obligaţi să respecte ordinea şi disciplina în căminele culturale, săli de
spectacole, pe baze sportive, în cadrul adunărilor publice sau cu ocazia altor manifestări care au loc
în instituţiile sus menţionate.
Răspunde Viceprimar

Termen permanent

(10) Cetăţenii Comunei Teaca care deţin animale au obligaţia de a le însoţi în drumul lor către
păşune şi la întoarcerea acestora.
Răspunde Viceprimar

Termen permanent
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(11) Se interzice accesul pe străzi a păsărilor de curte.
Răspunde Viceprimar

Termen permanent

(12) Deţinătorii de tractoare, atelaje cu tracţiune animală au obligaţia ca acestea să fie înregistrate.
Răspunde Viceprimar

Termen permanent

(13) Se interzice depozitarea oricăror materiale pe domeniul public.
Răspunde Viceprimar

Termen permanent

Art. 14 Cetăţenii sunt obligaţi să întreţină în condiţii de bună funcţionare şanţurile şi rigolele de
scurgere a apelor pluviale din vecinătatea proprietăţilor aflate atât în intravilanul cât şi în
extravilanul localităţii.
Răspunde Viceprimar

Termen permanent
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