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ROMÂNIA                                                                               Anexă la HCL Mihalț 
JUDEȚUL ALBA                                                                     nr. 4 / 29.01.2021 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
 
 

R E G U L A M E N T 
de aplicare a normelor de gospodărire locală pe raza comunei Mihalț, județul Alba 

 
 

 
I. Dispoziții Generale 

        Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21/30.01.2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr.515/2002, buna gospodărire a acestora şi 
respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administraţiei 
publice locale, a instituțiilor publice, agenților economici şi a altor persoane juridice, precum şi a 
cetăţenilor. Ordonanța de Guvern stabilește astfel obligațiile şi răspunderile care revin 
autorităților administraţiei publice locale, instituțiilor publice, agenților economici şi 
cetăţenilor, pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine 
şi curățenie. 
         În temeiul art. 24 din actul normativ menționat, Consiliile locale şi consiliile județene vor 
stabili, prin hotărâri adoptate în condiţiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordonanței Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, faptele săvârșite de instituțiile publice, agenții 
economici, alte persoane juridice, precum şi de cetățeni, care constituie contravenții în domeniul 
bunei gospodăriri a localităţilor urbane şi rurale, precum şi sancțiunile ce se pot aplica pentru 
acestea. 
         În acest sens, prezentul Regulament stabilește și sancționează unele contravenții pe raza 
administrativ teritorială a comunei Mihalț, care să sistematizeze și să cuprindă întreaga sferă de 
servicii, activităţi, bunuri mobile si imobile aparținând domeniului public și privat al comunei 
Mihalț și să creeze cadrul legal necesar ce are ca efect combaterea activității de degradare, 
distrugere sau depreciere a calității acestora. 
         Temeiul legal îl constituie prevederile art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane si rurale, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2, alin. 
(2) și ale art. 8, alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare. 
 

  I.       Art. 1.   Consiliul Local şi Comuna Mihalț au obligația să asigure: 
a) măsurile necesare pentru protecția sănătății publice, cu sprijinul şi sub supravegherea 

organelor de specialitate ale statului; 
b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecția mediului; 
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c) prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin 
depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenții economici sau de către cetățeni; 

d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a 
deşeurilor şi gunoaielor;  

e) respectarea prevederilor legale şi a documentațiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism 
aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcțiilor; 

f) curățenia străzilor, piețelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheții de 
pe străzi, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere stradale, sortarea şi valorificarea 
resurselor materiale refolosibile; 

g) repararea şi întreținerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podețelor, curățarea şi 
amenajarea șanțurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea unor drumuri 
comunale noi; 

h) finalizarea construcțiilor începute; 
i) întreținerea în bună stare a construcțiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică a 

acestora; 
j) organizarea de acțiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităților; 
k) curățenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor 

insalubre şi prevenirea poluării apelor; 
l) repararea, întreținerea şi modernizarea rețelei de distribuție a apei; 
m) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale; 
n) buna organizare şi funcţionare a transportului în comun; 
o) respectarea strictă a normelor igienico -sanitare în piețele agroalimentare, în târguri şi 

oboare; 
p) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, şi întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor, 

grădinilor publice, a terenurilor de sport şi de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice 
de agrement; 

r) păstrarea curățeniei şi respectarea normelor igienico sanitare în săli de sport, stadioane şi 
în celelalte unități de cultură şi sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale 
sau în administrarea consiliului local; 

s) păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a monumentelor de pe 
teritoriul comunei.  

 
II. Obligațiile instituțiilor publice, ale agenților economici şi ale celorlalte persoane 

juridice 

 
        Art. 2.   Instituțiilor  economice,  agenților  economici   şi   celorlalte  persoane juridice  le  
revin următoarele obligații; 

a) să întrețină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfășoară activitatea, prin 
efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări şi a alte lucrări specifice; 

b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea 
firmelor şi a fațadelor imobilelor în care îşi desfășoară activitatea, inclusiv spălarea, 
curățarea şi, zugrăvirea periodică a acestora; 

c) să asigure curățenia la locurile de depozitare a materialelor, în curțile interioare şi pe 
celelalte terenuri pe care le dețin, precum şi pe căile de acces; 

d) să asigure igiena în imobilele şi incintele deținute, sub orice formă, prin activităţi de 
curățare, dezinsecție şi deratizare; 
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e) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi 
materialele refolosibile; 

f) să efectueze şi să mențină curățenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, 
curățarea șanțurilor și a locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi 
gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfășoară activitatea, 
potrivit normelor stabilite de co ns i l i u l  l o ca l ; 

g) să respecte măsurile stabilite de Consiliul Local al comunei Mihalț pentru asigurarea 
igienei publice şi curățeniei în localități; 

h) să asigure curățarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea pe drumurile publice; 
i) să încheie contracte de preluare transport şi neutralizarea reziduurilor menajere cu 

societatea de salubrizare (daca nu exista o alta forma de plata a taxei de salubrizare). 
Contractele vor fi încheiate în mod distinct atât pentru sediile sociale cât şi pentru celelalte 
sedii secundare (agenții, puncte de lucru sau alte asemenea sedii) aflate pe raza U.A.T. 
Mihalț. 

j) afișarea reclamelor de promovare și panourilor publicitare numai cu respectarea 
prevederilor legale; 

k) împiedicarea obstrucționării circulației publice prin parcări sau staționări continue a 
autovehiculelor destinate desfășurării activității, în alte locuri de parcare decât cele special 
amenajate; 

l) obținerea autorizației de funcționare pentru persoanele juridice cu obiect de activitate 
”alimentație publică” de la autoritățile administrației publice locale. 

 
III.  Obligațiile cetăţenilor 

 
         Art. 3. Cetăţenilor comunei Mihalț le revin următoarele obligații: 

a) întreținerea şi curățenia locuințelor pe care le dețin în proprietate sau cu chirie, a anexelor 
gospodărești și a curților, plantarea și toaletarea arborilor de talie mare și mijlocie astfel 
încât să respecte distanțele legale prevăzute de Codul civil; 

b) curățarea fațadelor locuințelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii şi zugrăvirea 
periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de  Consiliul Local; 

c) edificarea de construcții noi sau modernizarea și extinderea de construcții numai cu 
obținerea autorizației de construire, cu excepțiile prevăzute de lege; 

d) finalizarea construcțiilor începute, pe baza autorizațiilor eliberate de primar, în condiţiile 
şi în termenele stabilite de acestea; Construcțiile vor respecta distanțele legale prevăzute 
de lege față de vecinătăți, picătura streșinii să nu cadă pe gardul comun despărțitor, 
ferestrele de vedere și lumină amplasate cu respectarea prevederilor legale; 

e) repararea şi întreținerea instalațiilor aferente imobilelor; 
f) menţinerea curățeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, a șanțurilor 

și rigolelor pe porțiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; 
g) îndepărtarea zăpezii şi a gheții de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau 

pe care  le folosesc în alte scopuri; 
h) păstrarea curățeniei pe arterele de circulație, în parcuri şi în alte locuri publice: 
i) respectarea măsurilor stabilite de Consiliul Local al comunei Mihalț pentru asigurarea 

igienei publice şi a curățeniei în localități; 
j) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de 

autorităţile administraţiei publice locale; 
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k) curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice: 
l) să încheie contracte de preluare transport şi neutralizarea reziduurilor menajere cu 

societatea de salubrizare ( daca nu exista o alta forma de plata a taxei de salubrizare) 
m) interzicerea parcării continue și repetate a utilajelor și mijloacelor de transport pe domeniul 

public; 
n) menținerea în bună stare a drumurilor de hotar; 
o) menținerea digurilor de apărare de pe marginea drumurilor, împiedicarea distrugerii lor cu 

tractorul și plugul sau alte utilaje; 
p) branșarea la rețeaua de canalizare menajeră sau deversarea apelor menajere în fose septice 

special amenajate, interzicerea deversării apelor pluviale în rețeaua de canalizare. 
 

IV.SANCŢIUNI  
 
          Contravenții privind nerespectarea de către instituțiile publice, agenții economici, alte 
persoane juridice și cetățeni a normelor cu privire la întreținerea și păstrarea curățeniei 
clădirilor, locuințelor, anexelor gospodărești, incintelor, împrejmuirilor acestora, precum și 
a domeniului public 
 
         Art. 4. Constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru 
persoane fizice și de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoane juridice, următoarele fapte: 

a) neîntreținerea curățeniei şi igienei în sedii de firme, în locuințe, în anexele gospodărești, în 
curți şi în grădini, precum şi pe alte terenuri pe care le dețin, împiedicând prin aceasta 
conviețuirea în condiţii civilizate a colocatarilor şi vecinilor; 

b) neasigurarea. potrivit legii, a lucrărilor de zugrăvire şi vopsire a părților exterioare ale 
clădirilor, neînlocuirea jgheaburilor şi burlanelor degradate, precum şi neefectuarea unor 
lucrări de reparații şi întreţinere la fațada imobilelor, creând astfel un aspect inestetic zonei 
respective; 

c) neîntreținerea curățeniei trotuarelor, șanțurilor și rigolelor aferente imobilelor, a locurilor 
de parcare pe care le dețin sau la folosesc; 

d) arderea de resturi vegetale şi menajere sau de altă natură, în curți, pe străzi, pe terenuri 
aparținând domeniului public sau privat al statului, cât şi pe terenuri proprietate privată; 

e) consumul semințelor pe străzi sau în alte locuri publice; 
f) necurățirea zăpezii şi gheții, imediat după depunere sau până la ora 10— dimineața, de pe 

trotuarele şi rigolele din fața imobilelor pe care le dețin sau administrează. Zăpada sau 
gheața rezultate se depozitează la o distanță de 0.30 m de bordura carosabilului. în cazul 
formării poleiului, trotuarele vor fi presărate cu nisip sau sare. De asemenea, acolo unde 
funcţionează societăţi comerciale, obligațiile prevăzute mai sus revin acestora, pe toată 
durata funcționării lor; 

g) aruncarea gunoaielor si a mucurilor de țigări pe spațiile aparținând domeniului 
public/privat al comunei; 

h) neasigurarea curățeniei permanente a rigolelor din perimetrul imobilelor in care locuiesc 
sau pe care le folosesc in alt scop; 

i) împrejmuirea sau rezervarea unor suprafețe aparținând domeniului public fără autorizare 
legală; 

j) amenajarea de terase pe domeniul public fără aprobare sau  pe suprafețe mai mari decât 
cele aprobate; 
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k) nesemnalizarea şi neîmprejmuirea clădirilor care nu mai prezintă siguranță în exploatare; 
l) deversarea apelor pluviale în rețeaua de canalizare; 

 
 

         Art. 5.Constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru 
persoane fizice şi de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoane juridice următoarele fapte: 

a) aruncarea sau depozitarea pe domeniul public precum şi în alte locuri publice a reziduurilor 
menajere şi vegetale, a molozului şi a altor reziduuri, a bunurilor materiale de orice fel, ca: 
utilaje, ambalaje, tonete, chioșcuri, mese, construcţii metalice, materiale de construcţii de 
orice fel, caroserii de autovehicule, autovehicule de orice fel: degradate, avariate, 
dezmembrate parțial sau total, cu sau fără numere de înmatriculare. 

             Depozitarea materialelor de construcţii şi montajul schelelor pe trotuare, carosabil, zone 
verzi, în vederea executării lucrărilor de construcţii sau reparații se va putea realiza numai după 
aprobarea solicitării scrise, a plății taxelor legale şi emiterea autorizației de către compartimentele 
de specialitate ale comunei Mihalț. 
Caroseriile vehiculelor fără număr de înmatriculare depozitate pe domeniul public se vor ridica şi 
transporta de către reprezentații comunei Mihalț, proprietarul va suporta sancțiunea prevăzută de 
art. 5, precum şi taxele legale pentru ocuparea domeniului public. 
Autovehiculele de orice fel, degradate, avariate, dezmembrate total sau parțial, cu numere de 
înmatriculare, înmatriculate în țară sau în străinătate, abandonate pe domeniul public, se vor 
identifica de către persoanele împuternicite din cadrul aparatul de specialitate al primarului 
comunei Mihalț, proprietarul va suporta sancțiunea prevăzută de art. 5 precum şi taxele legale 
pentru ocuparea domeniului public. 

b) parcarea pe o perioadă mai lungă de 15 zile a vehiculelor și autovehiculelor avariate sau 
defecte pe 
carosabilul străzilor, împiedicând executarea lucrărilor de salubrizare; 

c) expunerea prin lipire a afișelor sau anunțurilor publicitare în alte locuri decât panourile de 
afișaj, precum şi scrierea pe clădiri sau monumente de cuvinte obscene, lozinci de orice fel 
sau desenarea de însemne de orice natură; 

d) distrugerea sau deteriorarea prin lovire sau incendiere a europubelelor, coșurilor de hârtii 
stradale, băncilor, indicatoarelor de circulație, panourilor de afișaj, refugii de călători şi alte 
asemenea dotări amplasate pe domeniul public. 

Persoana contravenientă va fi obligată la repararea integrală a prejudiciului cauzat. 
e) menţinerea de firme sau reclame deteriorate ori inestetice pe fațadele ori acoperișurile 

imobilelor, precum şi pe panourile speciale de afișaj şi reclame afișate pe domeniul public; 
f) executarea de reparații auto, mecanice şi de tinichigerie pe domeniul public (carosabilul 

străzilor, parcări, trotuare, zone verzi), precum şi pătarea acestora cu combustibili, 
lubrifianţi, vopsele; 

g) atingerea adusă prestigiului sau amenințarea săvârșită împotriva funcționarului public 
împuternicit să constate şi să aplice prevederile prezentei hotărâri, împiedicarea sub orice 
formă a agentului constatator de către persoanele prezente la fața locului de a lua măsuri 
de sancționare a contravenientului; 

h) neluarea de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de împrejmuire şi salubrizare a 
terenurilor pe care le dețin, în calitate de proprietari sau administratori; 

i) expunerea şi comercializarea produselor de orice fel pe terenul aparținând domeniului 
public sau privat al comunei Mihalț, fără a deţine o autorizație în acest sens; 

j) deversarea apei din instalațiile sanitare sau de canalizare pe străzi, trotuare sau zone verzi 



6 

 

în cazul intervenției la acestea; 
k) deversarea materialelor toxice, inflamabile sau explozive pe străzi, trotuare sau zone verzi, 

pe malurile apelor curgătoare sau în alte locuri publice, precum si efectuarea de lucrări de 
întreţinere sau reparații la autovehicule în aceste locuri dacă prin aceasta se produc scurgeri 
de combustibili , ulei sau alte lichide specifice ; 

l) nesemnalizarea sau lipsa unui marcaj vizibil la locurile unde se efectuează lucrări de 
construcții de orice fel și care pun în pericol siguranța publică; 

m) amplasarea pe domeniul public a unor reclame de orice fel sau panouri publicitare, inclusiv 
amplasarea lor pe fațadele clădirilor proprietate personală, fără înștiințarea în prealabil a 
autorității publice locale; 

n) funcționarea fără autorizație de funcționare emisă de administrația publică locală pentru 
persoanele juridice cu obiect de activitate ”alimentație publică”; 

 
Contravenții privind nerespectarea de către persoanele fizice a normelor privind creșterea 
şi deținerea de animale şi păsări altele decât cele de agrement pe raza comunei Mihalț 

         Art. 6. Constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru 
persoane fizice şi de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane juridice, următoarele fapte: 

a) neevacuarea ritmică a reziduurilor animaliere, creând astfel disconfort vecinilor;  
b) depozitarea reziduurilor rezultate din creșterea animalelor şi păsărilor în alte locuri stabilite 

decât cele stabilite de primăria comunei Mihalț; 
c) pășunatul animalelor de orice fel pe raza comunei Mihalț cu excepţia zonelor special 

amenajate în acest sens (islazuri); 
d) circulația animalelor nesupravegheate pe drumurile publice, creând astfel un pericol 

iminent pentru siguranța circulaţiei auto şi pietonale. 
 

Contravenții privind nerespectarea de către persoanele fizice a normelor privind deținerea, 
creșterea şi circulația câinilor în comuna Mihalț 

        Art. 7. Constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru 
persoane fizice si de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru persoane juridice următoarele fapte: 

a) necurățirea de către proprietarii câinilor a excrementelor lăsate în locurile publice; 
b) lăsarea în libertate pe domeniul public sau privat al comunei Mihalț a câinilor de orice fel; 
c) împiedicarea prinderii câinilor fără stăpân de către persoanele autorizate de Primăria 

comunei Mihalț 
d) organizarea şi participarea la lupte de câini. 

 
Contravenţii privind nerespectarea de către agenții economici, instituţii si persoane fizice a 
normelor privind buna gospodărire şi menținere a esteticii comunei 
       Art. 8.Constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru 
persoane fizice si de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru persoane juridice următoarele fapte: 
a) neasigurarea curățirii geamurilor şi vitrinelor, neînlocuirea celor sparte, neîntreținerea firmelor 

şi fațadelor clădirilor, magazinelor, tonetelor, chioșcurilor unde îşi desfășoară activitatea: 
b) neamplasarea de către agenții economici, la fiecare intrare din stradă la punctele de lucru sau 

sediul unde îşi desfășoară activitatea, a unui coș pentru ambalaje. Procurarea acestora se va 
face în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

c) nepăstrarea curățeniei la locurile de depozitare a reziduurilor menajere; 
d) nepredarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea sanitară de stat şi particulară 

(cabinete medicale de stat sau private). 
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e) neîncheierea contractului de prestări servicii de salubritate pentru ridicarea gunoiului menajer 
de către agenții economici de pe raza comunei Mihalț cu operatorul de salubrizare. Agenții 
economici sunt obligați să-şi procure containere pentru depozitarea gunoiului menajer. 

f) blocarea cu vehicule a accesului sau ieșirii din parcare sau din proprietăți, indiferent de titularul 
dreptului de proprietate; 

g) spălarea autovehiculelor pe domeniul public; 
h) gararea tractoarelor, utilajelor agricole și altor mijloace de transport este interzisă pe partea 

carosabilă, trotuare, șanțuri sau în zone de siguranță a drumurilor  
 
Contravenții privind nerespectarea normelor privind executarea lucrărilor de construcţii, 
reparații şi demolări la clădiri, a lucrărilor de reparații şi intervenții pe carosabilul străzii 
         Art. 9. Constituie contravenții şi se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru 
persoane fizice si de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte: 

a) neîmprejmuirea incintelor de construcții sau reparații a șantierului lucrărilor în execuție şi 
neluarea măsurilor de salubrizare şi întreţinere a curățeniei în jurul împrejmuirilor. 

b) neînștiințarea compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Mihalț despre 
lucrările de construcţii de orice fel de unde rezultă pământ, moloz, sau alte asemenea 
reziduuri, în vederea stabilirii traseelor pentru transportul şi depozitarea acestora; 

c) neasigurarea curățeniei autovehiculelor de noroi sau alte reziduuri pentru a nu murdări căile 
publice, înainte de ieșirea acestora din zona construibilă, din stațiile de betoane sau alte 
asemenea locuri; 

d) neasigurarea curățeniei drumurilor publice din zona de construcţii, inclusiv a părților din 
drumul public, care sunt cuprinse în incinta acesteia; 

e) închiderea şi ocuparea străzilor fără plata taxelor legale şi fară autorizație, în vederea 
executării de lucrări de construcţii de orice fel. 

f) construirea/demolarea, extinderea sau modernizarea construcțiilor fără obținerea 
autorizației de construire și executarea lucrărilor de branșament la rețeaua de utilități fără 
acordul sau autorizația administratorului drumului public. 

g) ocuparea abuzivă sau extinderea unor construcții de orice fel, chiar în condițiile existenței 
autorizației de construire, pe domeniul public; 

h) menținerea în stare degradabilă a unor construcții dezafectate care pot să pună în pericol 
siguranța cetățenilor; 

i) depozitarea necontrolată de materiale de construcții rezultate în urma modernizării sau 
demolării construcțiilor. 

 
Contravenții privind nerespectarea de către cetățeni, societăți comerciale, regii autonome, 
organizații şi instituţii, a normelor cu privire la întreținerea şi păstrarea curățeniei 
parcurilor, scuarurilor, zonelor verzi, clădirilor, locuințelor, anexelor gospodărești, arterelor 
de circulație, cimitirelor şi locurilor publice, precum şi a împrejmuirilor acestora 

       Art. 10.Constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru 
persoane fizice si de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte: 

a) tăierea ori scoaterea din rădăcini, fără aprobarea compartimentelor de specialitate ale 
comunei Mihalț, de arbori, puieți, lăstari, cu sau fără ridicarea acestora, de pe domeniul 
public sau privat al comunei; 

b) însușirea de arbori doborâți de fenomene naturale sau de arbori care au fost tăiați sau scoși 
din rădăcini, de epe domeniul public sau privat al comunei, fără aprobarea 
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compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Mihalț; 
c) circulația cu scutere, autovehicule sau motociclete în parcuri şi pe zone verzi: 
d) întreruperea curentului electric sau stingerea fără drept a lămpilor ce servesc la iluminatul 

public pe străzi, în parcuri, săli de spectacol sau în alte locuri publice; 
e) cosirea fără autorizație a ierbii parcurilor, scuarurilor şi grădinilor publice; 
f) distrugerea zonelor verzi prin rupere, călcare, tăiere sau prin orice alte mijloace; 
g) distrugerea de zone verzi amenajate cu trandafiri, arbori, arbuști sau alte plante ; 
h) împrăștierea, aruncarea sau folosirea de substanțe toxice sau momeli otrăvite pe terenurile 

agricole care aparțin comunei Mihalț, fara asigurarea măsurilor de protecţie a faunei. 
i) distrugerea zonei verzi din interiorul cimitirelor prin distrugere, taiere, depozitare 

necontrolată; 
 

          Art. 11. Constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei 
pentru persoane fizice şi de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte: 
a) degradarea sau murdărirea monumentelor din cimitire şi alte locuri publice, precum şi a 

mobilierului urban din parcurile, scuarurile, zonele verzi amplasate pe raza comunei Mihalț; 
b) schimbarea   destinației   zonelor   verzi   aparținând   domeniului   public,   fără   avizul 

compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Mihalț; 
c) efectuarea lucrărilor de tăiere şi defrișare a arborilor, arbuștilor şi răsadurilor de flori, de pe 

domeniul public sau privat al comunei Mihalț în 
vederea efectuării unor lucrări edi l i tar  gospodărești, fără avizul compartimentelor de 
specialitate; 

d) neefectuarea plantării arborilor sau arbuștilor pentru refacerea zonelor verzi în termenele şi 
pe amplasamentele stabilite; 

e) neefectuarea lucrărilor de reamenajare a zonelor verzi (prin lucrări specifice de gazonare, 
plantare flori şi gard viu) ca urmare a efectuării lucrărilor edilitar - gospodărești. 

Contravenientul va suporta contravaloarea lucrărilor de refacere a zonei verzi şi materialul 
dendro - floricol evaluat în conformitate cu prevederile legale. 

 
Contravenții privind neefectuarea lucrărilor de dezinsecție şi deratizare de către persoanele 
fizice şi juridice pe raza comunei Mihalț 

        Art.12. Constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru 
persoane fizice si de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte: 

a) neefectuarea lucrărilor de dezinsecție şi deratizare în cadrul programului anual, şi ori de câte 
ori se impune; 

b) împiedicarea sau neefectuarea lucrărilor de dezinfecție, dezinsecție şi deratizare prin societățile 
comerciale agreate şi autorizate de autorităţile abilitate; 

c) folosirea de substanțe pentru combaterea insectelor şi rozătoarelor, altele decât cele testate şi 
cuprinse în lista aprobată de Ministerul Sănătății. 
 

Contravenții privind nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a normelor privind 
desfășurarea corespunzătoare a activităţilor de comerț de pe raza comunei Mihalț 
       Art. 13. Constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru 
persoane fizice si de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte: 

a) comercializarea produselor pe căile de acces destinate circulaţiei precum şi blocarea căilor 
de acces în mod nejustificat; 

b) comercializarea neautorizată de produse de către societăţi comerciale, agenţi economici, 
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persoane fizice, etc. 
c) sacrificarea animalelor pe domeniul public/privat al comunei Mihalț ,destinate vânzării, în 

afara locurilor special amenajate, cu respectarea strictă a normelor sanitar- veterinare; în acest 
sens este interzis cu desăvârșire sacrificarea animalelor în spațiile deschise sau în alte locuri 
publice; 

d) comercializarea neautorizată a băuturilor alcoolice, precum şi  consumarea acestora pe 

domeniul public/privat al comunei Mihalț; 
e) vânzarea de produse de orice fel fără sa fie afișate prețurile de comercializare; 

 
        Art.14. Constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru 
persoane fizice şi de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte: 

a) depozitarea pe domeniul public/privat al comunei Mihalț , a bunurilor materiale de orice 
fel, ca: utilaje, ambalaje, tonete, chioșcuri, mese. construcţii metalice, materiale de 
construcţii de orice fel, caroserii de autovehicule, autovehicule de orice fel degradate, 
avariate, dezmembrate parțial sau total, cu sau fără numere de înmatriculare. 
 

         Art.15. Pentru protejarea mediului înconjurător, următoarele fapte constituie 
contravenții şi se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane fizice şi de la 
1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice: 

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 si aruncarea de deşeuri de lemn sau rezultate din 
construcţii (moloz , cărămizi , bol tari , etc.) la pubelele destinate pentru gunoi menajer; 

b) aprinderea deşeurilor de orice fel în recipiente de colectare, în locuri publice sau în orice 
alte locuri dacă se produce disconfort sau poluare, precum si folosirea ca si combustibil 
pentru încălzirea locuințelor a deşeurilor (textile, de piele, de materiale plastice, cauciuc, 
etc.) sau a resturilor de lemn vopsite, lăcuite sau îmbibate cu lichide industriale specifice; 

c) depozitarea neorganizată a materialelor si crearea unor focare de infecție si insalubritate în 
incinta șantierelor; 

d) arderea miriștilor, tufărișului si vegetației ierboase uscate; 
e) provocarea de poluare accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, 

funcționării instalațiilor, echipamentelor tehnologice; 
f) provocarea de poluare prin evacuarea cu știință în apă, atmosferă sau pe sol a unor deşeuri 

sau substanțe periculoase; 
g) spălarea în apele naturale a ambalajelor de pesticide si de alte substanțe periculoase, precum 

si a utilajelor cu care s-au transportat; 
h)  nesupravegherea si neasigurarea depozitelor de deşeuri si substanțe periculoase; 
i) nerespectarea interdicțiilor în legătură cu utilizarea pe terenurile agricole de pesticide sau 

îngrășăminte chimice. 
j) aruncarea de resturi solide (paie, coceni, crengi, materiale textile etc.) în rețeaua de 

canalizare; 
k) aruncarea leșurilor animale în alte locuri decât cele special amenajate; 
l) deversarea în canalele menajere si pluviale a dejecțiilor provenite de la grajdurile si cotețele 

animalelor; 
m) neluarea măsurilor ce se cuvin pentru menţinerea si întreținerea curățeniei în jurul 

imobilelor si pentru întreținerea vegetației aferente până la limita căilor publice de acces în 
zona respectivă , dacă aceste fapte nu constituie contravenții stabilite prin alte acte 
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normative; 
n) aprinderea sau arderea oricăror produse sau materiale în scopul recuperării deşeurilor 

metalice conținute în acestea sau pentru distrugerea lor; 
 

       Art.16. În vederea asigurării alimentării cu apă, întreținerii și reparării instalațiilor de 
apă potabilă și canalizare, săvârșirea următoarelor fapte constituie contravenții şi se sancționează 
cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 2000 lei pentru 
persoane juridice: 

f) branșarea sau racordarea unor instalații de apă sau canalizare în instalația unui abonat sau 
la rețeaua publică fără acordul administratorului sau proprietarului rețelei; 

g) evacuarea în rețeaua de canalizare a unor substanțe si deşeuri care produc colmatarea rapidă 
a canalizării si împiedică procesul de epurare al apelor uzate ; 

h) neprotejarea sau degradarea din culpă a căminelor de vizitare la rețelele subterane de apă 
si canal, distrugerea capacelor de canalizare; 

i) deteriorarea aparatelor de măsură, control, manevre, precum si a căminelor unde sunt 
amplasate instalațiile publice de distribuție si racordurile ; 

j) deversarea apei menajere în fântâni dezafectate; 
k) captarea abuzivă a izvoarelor naturale sau fântânilor de pe domeniul public/privat al 

comunei Mihalț, fără acord, pe zone de intravilan și extravilan, câmp, izlazuri, pășuni 
comunale, dealuri, păduri, hotar, diguri; 
 

V. Căi de atac şi dispoziţii finale 

        Art. 17. (1)În cazul în care contravenientul nu respectă obligația de a înlătura situația creată 
prin săvârșirea contravenției, ca de exemplu  evacuarea materialelor de demolare a construcțiilor 
sau amenajărilor improvizate, de ridicare şi evacuare a reziduurilor, de remediere a degradărilor 
produse, etc, sau refuză sa se legitimeze cu actul de identitate pentru stabilirea identității sale , sau 
de a se prezenta la sediul organului constatator, se poate aplica, în mod repetat, după fiecare 
somație contravenientului care nu se conformează, o nouă amendă pentru contravenția săvârșită. 

(2)Agentul constatator stabilește amenda în cuprinsul procesului - verbal de constatare a 
contravenției. În afara sancțiunilor prevăzute mai sus, organul constatator va putea stabili în 
cuprinsul aceluiași proces - verbal, când va fi cazul, atât valoarea pagubei produse prin 
contravenție, cât şi confiscarea obiectelor care au servit la săvârșirea contravenției, cu precizarea 
valorilor. 
         Art. 18.Constatatrea şi sancționarea contravențiilor săvârșite prevăzute de prezenta hotărâre 
se face de către: 

a) primar si/sau viceprimar; 
b) funcționarii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihalț împuterniciți 

prin Dispoziţie. 
         Art. 19.Pagubele pricinuite prin săvârșirea contravențiilor se recuperează după cum urmează: 
a) în situația în care există tarif de evaluare a pagubelor, agentul constatator, care are dreptul să 
aplice sancțiunea, stabilește şi despăgubirea pe bază de tarif, făcând mențiunea corespunzătoare în 
procesul -verbal; 
b) dacă nu există tarif de evaluare a pagubei, partea vătămată îşi va putea valorifica pretențiile 
conform legislaţiei civile în vigoare. 
         Art. 20. Sunt supuse confiscării bunurile care au servit la săvârșirea contravenției, dacă  
sunt ale contravenientului. 
        Art. 21. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 
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încheierii procesului verbal, ori după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul 
amenzii prevăzute pentru fapta săvârșită în prezentul Regulament. 
        Art. 22. Împotriva procesului verbal de contravenție şi de aplicare a sancțiunii, 
contravenienții pot face contestație  la Judecătoria Blaj. 
        Art. 23. Contestațiile se soluționează de Judecătoria Blaj. 
        Art. 24. Procedura constatării contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor se completează cu 
prevederile O.U.G. nr. 2/2001. privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată. 
 
 
 
                                                                                                Mihalț, la 29 ianuarie 2021 
 
 
 
                  Președinte de ședință,                                Contrasemnează secretar general, 
                    Dorin Breazu                                                                  Mariana Salcău 


