
                                                                                                         Anexa 

                                                                                                   la H.C.L. nr. 32/22.04.2021 

 

 

REGULAMENT 

PRIVIND STABILIREA UNOR MASURI PENTRU GOSPODARIREA 

COMUNEI BLEJOI, PRECUM SI CONSTATAREA SI SANCTIONAREA 

FAPTELOR CE CONSTITUIE CONTRAVENTII 

  

 Art. 1. Autoritatile publice locale raspund, potrivit legii, de îndrumarea si coordonarea 

întregii activitati de gospodarire si înfrumusetare a localitatii, de pastrarea ordinii si respectarea 

normelor de igiena. Participarea cetatenilor, a institutiilor publice si agentilor economici si 

asociatiilor de locatari la întretinerea si curatenia localitãtii constituie o obligatie fundamentalã 

pentru îndeplinirea cerintelor de viatã civilizata a întregii populatii. 

 

 Art. 2. Asigurarea şi pastrarea curaţeniei, precum şi a ordinii pe teritoriul comunei Blejoi, 

buna gospodărire şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţii 

administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice, 

precum şi a cetăţenilor. 

 

 Art. 3. Prezentul regulament stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor 

administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici, asociatiilor de proprietari şi 

cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi 

curăţenie pe teritoriul comunei Blejoi. 

 

 Art. 4. Autoritatile si institutiile publice, asociatiile de proprietari, agentii economici si 

celelelate persoane juridice, precum si persoanele fizice au obligatia sa asigure ingrijirea cladirilor 

si a terenurilor aflate in proprietatea sau folosinta lor, a anexelor gospodaresti, curtilor, 

imprejmuirilor si sa pastreze ordinea si curatenia pe strazi, drumuri, in piete, parcuri si gradini, in 

celelalte locuri publice, precum si in mijloacele de transport in comun. 

 

 Art. 5. Institutiilor publice, persoanelor fizice si juridice le revin urmatoarele obligatii: 



    1. Sa intretina in stare corespunzatoare cladirile pe care le au in proprietate, anexele 

gospodaresti, curtile si imprejmuirile acestora, precum si instalatiile aferente acestora, prin 

efectuarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a altor lucrari specifice; 

    2. Sa asigure curatarea fatadelor locuintelor si a altor constructii amplasate la frontul strazii, 

tencuirea si zugravirea periodica a acestora; 

    3. Sa asigure repararea, spalarea geamurilor si a vitrinelor, inlocuirea celor sparte, 

intretinerea firmelor si a fatadelor imobilelor pe care le au in proprietate, inclusiv spalarea, 

curatarea si zugravirea periodica a acestora; 

    4. Sa asigure curatenia pe terenurile si locurile de depozitare aflate in proprietate, precum si 

pe caile de acces; 

    5. Sa asigure curatenia si igiena in imobilele si incintele detinute sub orice forma, inclusiv 

prin activitati de curatare, dezinsectie si deratizare,  

    6. Sa depoziteze corespunzator reziduurile menajere, industriale, agricole, precum si 

materialele refolosibile, numai in locurile special amenajate sau autorizate de autoritatile 

administratiei publice locale; 

     7. Sa mentina curatenia trotuarelor din dreptul imobilelor pe care le au in 

proprietate/folosinta, a locurilor publice si a locurilor de parcare pe care le folosesc, prin măturare 

periodica, îndepărtare a buruienilor si a florei spontane ce creşte pe lângă garduri, stâlpi, grilaje etc; 

     8. Sa indeparteze zapada si gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au in 

proprietate/folosinta si de pe locurile de parcare pe care le folosesc; strângerea zăpezii şi a gheţii se 

va face în locuri în care să nu stânjeneasca circulaţia pietonală, auto sau parcarea. In cazul 

pericolului iminent de cădere a zăpezii sau gheţii (ţurţurilor), de pe clădirile înalte, deţinătorii au 

obligaţia să ia măsuri de marcare a perimetrului expus, de avertizare şi de îndepărtare a acestora cu 

mijloace proprii sau prin sesizarea autorităţilor competente; 

    9. Sa curete si sa intretina santurile si podetele din dreptul imobilelor pe care le au in 

proprietate/folosinta, prin curatare si măturare periodica, îndepărtare a buruienilor si a florei 

spontane; 

 10. Sa nu deverseze ape uzate și/sau alti poluanți din gospodării pe domeniul public sau 

privat al comunei (in santuri, căi de acces etc.); 

 11. Sa pastreze curăţenia pe arterele de circulaţie şi în locurile publice, prin:  

 a) interzicerea aruncării oricăror obiecte, ambalaje (doze, pahare de unică folosinţă, 

ziare/reviste, pachete goale de ţigări, mucuri de ţigări, sticle, PET-uri etc.) cu excepția locurilor 

special amenajate;  



 b) păstrarea curăţeniei în perimetrul de desfăşurare a unor sărbători sau evenimente 

(Revelion, Crăciun, Paşte, hramuri bisericeşti, zilele comunei, alte adunări publice indiferent de 

ocazie);  

 12. Sa pastreze integritatea mobilierului urban (pubele, coşuri de gunoi, bănci, spaţii de 

afişaj, echipamentele din locurile de joacă, stații de așteptare mijloace de transport în comun etc), 

fiind interzisa deteriorarea acestuia în orice formă, inclusiv prin inscripţionarea mobilierului urban 

cu vopsele, cretă, graffiti etc; 

 13. Sa foloseasca locurile de joaca in conformitate cu destinatia acestora, in acest sens fiind 

obligatoriu: 

 a) folosirea echipamentelor din spatiile de joaca doar de catre copii cu varsta cuprinsa intre 2 

si 14 ani, conform instructiunilor pentru fiecare echipament; 

 b) accesul copiilor cu varsta intre 2 si 7 ani in spatiul de joaca este permis doar insotit de un 

adult sau de o persoana cu varsta de peste 14 ani; 

 c) sa nu aglomereze spatiul de joaca si sa respecte numarul maxim de copii permis pentru 

fiecare echipament;  

 d) detinatorii de animale sa nu permita accesul acestora in spatiul de joaca. 

 14.  Lipirea afiselor, posterelor sau anunturilor publicitare se va face doar în locurile special 

amenajate; 

 15. Utilizatorii sau detinatorii legali vor intretine curate panourile de afisaj sau de 

publicitate; 

 16. Sa nu depoziteze pe domeniul public sau privat al comunei materiale care pot îngreuna 

traficul în zonă sau care pot colmata rigolele;  

 17. Sa readuca la starea initiala carosabilul, troturarele sau alte locuri publice atunci când se 

fac intervenţii la instalaţii de alimentare cu apă potabilă, energie electrică, gaze sau lucrari de altă 

natură, in termenul prevazut in autorizatia/acordul obtinut pentru respectiva lucrare;  

  18. Sa finalizeze constructiile incepute, pe baza autorizatiilor eliberate, in conditiile si in 

termenele stabilite de acestea; 

 19. Sa supravegheze/insoteasca deplasarea animalelor la şi de la păşunat, în așa fel încât să 

nu se stînjenească circulaţia pe drumurile publice sau să se producă stricăciuni amenajărilor 

existente pe teritoriul comunei – vegetație, rigole, garduri, ronduri  etc - sau unor bunuri 

proprietatea privata;  

 20. Sa asigure curatarea mijloacelor de transport si a utilajelor la intrarea acestora pe 

drumurile publice; 



    21. Sa nu ocupe domeniul public cu vehicule in afara spatiilor marcate expres de 

administratorul domeniului public; 

 22. Sa nu taie sau rupa (total sau partial) arborii din parcuri, gradini publice, scuaruri, 

aliniamente stradale sau din jurul clãdirilor publice; taierea sau toaletarea acestora se va face numai 

de catre autoritatea publica locala, pe baza constatãrilor proprii sau la sesizarile întemeiate ale 

cetatenilor. 

 

 Art. 6. (1) Nerespectarea sau neindeplinirea obligatiilor si a responsabilitatilor stabilite prin 

prezentul regulament constituie contraventie, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, 

potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: 

 a) nerespectarea sau neindeplinirea obligatiilor si a responsabilitatilor stabilite la art. 5  de 

catre persoanele fizice se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei lei la 1000 lei; 

 b) nerespectarea sau neindeplinirea obligatiilor si a responsabilitatilor stabilite la art. 5  de 

catre persoanele juridice se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei lei la 2000 lei; 

 (2) Sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei 

savarsite; 

 (3) Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, se aplica in mod 

corespunzãtor. 

 (4) Avertismentul, constand in atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului asupra 

pericolului social al faptei savarsite, insotita de recomandarea de a respecta dispozitiile prezentului 

regulament, se poate aplica pentru faptele sanctionate de alin. (1) in cazul in care fapta este de 

gravitate redusa. 

 

 Art. 7. (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de Politia Romana, 

Jandarmerie, Politia Locala Blejoi, primar sau alte persoane imputernicite de primarul comunei 

Blejoi, in conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 


