
 

Anexa nr.l la HCL nr.27 /28.04.2020 

REGULAMENT 

privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor fapte ce constituie contravenții, savarsite pe                      

raza administrativ teritoriala a comunei Cenad, judetul Timiș 

 

 

CAPITOLUL I- DISPOZITII GENERALE 

 

1.1 Prezentul Regulament stabileste faptele ce constituie contraventii și cadrul juridic unitar pentru 

constatarea și sanctionarea contraventiilor, la nivelul comunei Cenad, județul Timiș 

 1.2 Consiliile locale răspund, potrivit legii, de îndrumarea și coordonarea întregii activitați de 

gospodarire și înfrumusetare a localitații, de păstrarea ordinii și respectarea normelor de igiena. 

Participarea cetatenilor, a institutiilor publice și a agenților economici la intreținerea și curațenia 

localitații constituie o obligație fundamentală pentru îndeplinirea cerințelor de viața civilizată a 

intregii populații. 

1.3 Buna gospodarire, păstrarea curațeniei, respectarea strictă a normelor de igienă, respectarea 

ordinii publice, înfrumusețarea localitații reprezintă o obligație permanenta a consiliului local și a 

tutror cetațenilor. 

1.4 In exercitarea atibuțiilor ce-i revin, Consiliul local aplică principiile descentralizarii, autonomiei 

locale, legalitații și consultarii cetatenilor în solutionarea problemelor locale de interes deosebit. 
1.5 Asigurarea și pastrarea unui mediu natural curat, a ordinii si liniștii publice, a spiritului de bun 

gospodar manifestat prin utilizarea raționala și conforma cu destinația lor, a bunurilor si 

amenajarilor de orice fel de pe domeniul public și privat al comunei, precum și respectarea normelor 

igienico-sanitare, constituie obligații fundamentale atât pentru autoritatea administrațieie publice 

locale, cât și pentru perosnale juridice si cetațenii rezidenti ori aflați în tranzit prin comuna Cenad. 

1.6 Pentru menținerea unui climat normal de siguranță și liniște publică pe raza comunei si 

promovarea unor relații civilizate în viata cotidiană, cetațenii au obligația de a manifesta un 

comportament civic și moral în familie și societate, pe strada, în locurile și localurile publice, în 

mijloacele de transport în comun, în spriritul nomelor de buna conviețuire socială și a regelemntarilor 

în vigoare, dând dovada de bună credință în exercitarea drepturilor și libertaților cetațenesti. 

1.7 Pentru realizarea dezideratelor cuprinse în articolele anterioare este necesară instituirea unor 

norme privind buna conviețuire, ordinea și linistea publică, gospodarirea comunei și protectia 

mediului în comuna Cenad. 

1.8 Nerespectarea normelor, interdicțiilor sau obligațiilor cetatenești prevazute în prezentul act 

normativ constituie contravenție și se sancționează cu amendă, daca fapta nu a fost comisă în asa fel 

încât să constituie infracțiune, potrivit legii penale. 

1.9 Sancțiunile contravenționale ce se pot aplica sunt : avertismentul și amenda. 

1.10 Sanctiunile se stabilesc proporțional cu gravitatea faptei savarsite. 

 

 

 

 



CAPITOLUL II- CONSTATAREA CONTRAVENTIILOR 

 

2.1 Pentru una și aceeași contravenție, se aplică o singură sancțiune contravențională 

 2.2 In cazul în care contravenientul nu respectă obligația de a înlatura situația creata prin savarsirea 

contravenției, agentul constatator poate aplica, în mod repetat, dupa fiecare somație la care 

contravenientul nu se conformează, o noua amenda pentru contravenția savarsită. 

2.3 In cazul persoanelor juridice, sancțiunea se aplică, dupa caz, administratorului sau persoanei care 

a avut sarcina de a urmari indeplinirea obligațiilor respective. 

2.4 Procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică contravenientului sub semnatura sau 

prin scrisoare cu confirmare de primire, de îndata, dar nu mai mult de 48 de ore de la încheierea 

acestuia. 

2.5 Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se poate face plăngere în termen de 15 

zile de Ia data comunicării acestuia, care se depune spre solutionare la Judecatoria Sânnicolau Mare. 

CAPITOLUL III- STABILIREA CONTRAVENȚIILOR 

 

3.1 Constituie contravenție urmatoarele fapte, dacă nu au au fost savarsite în astfel de conditii încat, 

potrivit legii penale, sa fie considerate infracțiuni și se sanctionează cu avertisment sau amendă, dupa 

cum urmează : 

 

Nr. 

Crt. 

Descrierea faptei Amenda (lei) 
Persoane 

fizice 

Amenda 
(lei) 

Persoane 

juridice 

 

1. 

Aruncarea în locuri publice de resturi alimentare, resturi de tigari, 

coji de seminte, ambalaje sau deseuri de orice fel și nedepunerea 

lor în coșurile de gunoi, în pubele sau containere de recolectare. 

 

 

100-200 

 

 

400-1000 

2. Scoaterea gunoaielor, a resturilor menajere sau vegetale și a 

apelor uzate din gospodarii, magazine sau alte imobile și 

aruncarea lor necontrolată pe străzi, pe marginea drumurilor și 

orice alte locuri publice, precum și deversarea apelor menajere 

vidanjate din haznale, fose septice pe teritoriul comunei. 
500-1000 1000-2000 

3. Abandonarea/aruncarea obiectelor de uz casnic sau a 

dezmembrarilor din acestea pe străzi, pe terenuri virane ori pe 

domeniul public sau privat al localitatii. 

 

 

 

200 -500 

 

 

200-1000 

4. Abandonarea cadavrelor de animale sau pasari, precum și a 

resturilor rezultate din sacrificarea animalelor în gospodaria 

proprie pe domeniul public sau privat al comunei. 300-600 

 

300-600 



5. Pașunatul animalelor pe zonele verzi ale comunei, în parcuri, în 

curțile interioare al institutiilor publice, în cimitire etc., lasarea 

libera și nesupravegheata a animalelor și păsarilor domestice pe 

strada sau în alte locuri ublice 
100-200 200-1000 

6. Depozitarea materialelor de construcții, balast, pietris astfel încat 
să duca la degradarea trotuarelor, a spatiilor verzi, blocarea 
trotuarului și a carosabilului, a căilor de acces, neînlaturarea 
zăpezii, ghetii sau poleiului, a trotuarelor și a rigolelor ( inclusiv 
a gratarelor gurilor fluviale din dreptul locuinței sau a sediilor. 200-500 200-1000 

7. Folosirea locurilor publice drept toalete. 100-500 - 

8. Degradarea  mobilierului stradal, banci, stații de autobuz, 

aviziere publice, cosuri de gunoi. 

200-500  

9. Distrugerea mobilierului stradal, banci, stații de autobuz, 

aviziere publice, cosuri de gunoi. 

500-1000  

10. Neîntretinerea corespunzatoare a clădirilor și a spațiului din jurul 

acestora, inclusiv curațarea și întretinerea trotuarelor/ spatiilor 

din fata imobilelor, precum și neefectuarea lucrarilor de curațare, 

toaletare, întretinere și văruire periodică a arborilor aferenti 

proprietatii. 

  

 

100-300 

 

 

200-1000 

11. Ocuparea domeniului public cu orice fel de constructii mașini și 

utilaje de orice fel. 

 

200-500 

 

400-1000 

 

3.2 Se poate sancționa cu avertisment persoana fizică sau juridică pentru care se constata pentru 

prima data savarsirea unei contraventii. Pentru aceeasi fapt, comisă ulterior avertizarii, sanctiunea 

va fi amenda. 

3.3 În cazul în care, savarsind o fapta contravenționala se produc pagube materiale, odata cu 

amenda, în procesul verbal de contraventie se va stabili în sarcina contravenientului și obligatia 

recuperarii pagubelor constatate, cuantumul acestora urmând a fi stabilit de organele de specialitate 

ale autoritatii locale. 

3.4 Plata amenzii contravenționale nu exonerează pe cel sancținat de achtarea contravalorii stabilite 

pentru prejudiciul adus prin savarsirea faptei. 

3.5 Cuantumul amenzilor contravenționale stabilite în sarcina persoanelor juridice prin prezentul act 

normativ se aplica și persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale sau familiale. 

 

CAPITOLUL IV -DISPOZITII FINALE 

4.I Constatarea contravențiilor, stabilirea și aplicarea sancținuilor contravenționale cuprinse în 

prezentul Regulament se face de catre primar, viceprimar sau alta persoana împuternicita de primar 

în acest scop. 



4.2 Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plăngere, în termen de 15 

zile de la data înmanarii sau a comunicarii, la Judecatoria Sannicolau Mare. 

4.2 Cuantumurile minime și maxime ale amenzilor sunt stabilite în lei ( RON), iar plata amenzii 

aplicate se poate face direct la casieria Primariei Cenad Trezoreria Sânnicolau Mare, în contul IBAN 

R0............................................... 

4.3 Contravenientul poate achita în cel mult 15 de ore de la data încheierii procesului-verbal sau de 

la data comunicării acestuia, dupa caz, jumatąte din minimul amenzii. 

 4.4 Prezentul Regulament se completează cu prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor, cu modificarile și completarile ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 


