












                                                                                                                                                   

                                                                                                                                      ANEXA NR. 1 la HCL      

PROGRAM      DE     MASURI 

       privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea Comunei Barcanesti, Judetul Prahova, 

   precum si constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii 

 

       Buna gospodarire , pastrarea curateniei , respectarea stricta a normelor de igiena, respectarea 

ordinii publice, infrumusetarea comunei , reprezinta o obligatie permanenta a autoritatilor locale si a 

tuturor cetatenilor. 

Autoritatile locale raspund potrivit legii , de indrumarea si coordonarea intregii activitati de gospodarire 

si infrumusetare a localitatii, de pastrarea ordinii  si respectarea normelor de igiena. Participarea  

cetatenilor, a institutiilor publice si agentilor economici la intretinerea si curatenia localitatii, constituie 

obligatie fudamentala pentru indeplinirea cerintelor de vata civilizata a intregii populatiii . 

     Prezentul program stabileste faptele ce constituie contraventii si cadrul juridic unitar pentru 

constatarea si sanctionarea contraventiilor la gospodarirea comunei Barcanesti, in  conformitate cu 

prevederile Legii nr. 215, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 21 din 2002,privind gospodariea localitatilor urbane si rurale, 

modificarile si compltarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 2 din 2001, privind regimul juridic al 

contraventiilor, cu  modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 213 din 1998, privind  proprietatea 

publica si regimul juridic al acestuia cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 50 din 1991 

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deseurilor, Ordonanta de Urgenta nr. 195 din 2005 

privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 101 din 2006 a serviciului 

de salubrizare a localitatilor, Legea nr. 51 din 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, Legea nr. 

241 din 2006 a seviciului de alimentare cu apa si canalizare,Legea nr. 114 din 1996 legea locuintei, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 273 din  2006 privind finantele publice 

locale. 

     In aplicarea  Ordonantei Guvernului  nr. 21 din 2002  privind gospodariea localitatilor urbane si rurale, 

cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile publice, agentii  economici,  alte persoane juridice, 

precum si  cetatenii de pe teritoriul UAT Barcanesti   au urmatoarele obligatii. 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 

 



1.  Institutiile publice, agentii  economici,  alte persoane juridice: 

a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea 

lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice; 

b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor 

şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea 

periodică a acestora; 

c) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri 

pe care le deţin, precum şi pe căile de acces; 

d) să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, 

dezinsecţie şi deratizare; 

e) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele 

refolosibile; 

f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor 

de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor 

şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale; 

g) să respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi 

curăţeniei în localităţi; 

h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice. 

i) curatirea cursurilor de apa, a lacurilor si baltilor precum si a malurilor acestora,pe care le au in 

proprietate, sau le sunt riverane proprietatilor cu scopul evitarii producerii inundatiilor 

j) saparea si amenajarea santurilor si rigolelor din vecinatatea proprietatilor, pentru evitarea  producerii 

inundatiilor; 

k) deteriorarea  drumurilor de exploatare cu si din cauza   mijloacelor  agricole , sau blocarea cu   deseuri 

industriale  si / sau   vegetale   a acestora  ori lateralelor acestora: 

 

2. Cetatenii 

a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor 

gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora; 

b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea 

periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale; 



c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în 

termenele stabilite de acestea; 

d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor; 

e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din 

dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; 

f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le 

folosesc în alte scopuri; 

g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de joacă 

pentru copii şi în alte locuri publice; 

h) respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale, pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în 

localităţi; 

i) depozitarea rezidurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile 

administraţiei publice locale; 

j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice. 

k) curatirea cursurilor de apa, a lacurilor si baltilor precum si a malurilor acestora,pe care le au in 

proprietate, sau le sunt riverane proprietatilor cu scopul evitarii producerii inundatiilor; 

l) saparea si amenajarea santurilor si rigolelor din vecinatatea proprietatilor, pentru evitarea  producerii 

inundatiilor; 

 m) deteriorarea  drumurilor de exploatare cu si din cauza   mijloacelor  agricole , sau blocarea cu   

deseuri industriale  si / sau   vegetale   a acestora  ori lateralelor acestora: 

n) Asociaţiile de proprietari pot prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligaţiile ce revin 

cetăţenilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, şi să răspundă pentru realizarea acestora în faţa 

autorităţilor administraţiei publice locale. 

     In exercitarea atributiilor ce ii revin , Consiliul Local al Comunei Baracanesti aplica principiile 

descentralizarii, autonomiei locale, legalitatii si consultarii cetatenilor, in solutionarea problemelor  de 

interes local, pentru care  stabileste  si sanctioneaza contraventii pentru urmatoarele  activitati, astfel : 

        

 

 

 



  I.  ACTIVITATI EDILITAR- GOSPODARESTI 

        Constituie contraventie urmatoarele fapte daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat 

potrivit legii penale , sa  fie considerate infractiuni si sa se sanctioneze cu amenda, dupa cum urmeaza: 

Nr.crt.                               Contraventii                 Cuantum amenzi 

  Persoane fizice Persoane juridice 

1. Neintretinerea fatadelor de la magazine, chioscuri 
sau tonete, prin lucrari de reparatii, zugravire sau 
vopsire 

500-1000 lei 1000 - 1500 lei 

2. Neexecutarea operatiuniilor de deratizare, 
dezinsectie, dezinfectie, atat la locuinte cat si anexe 

50 - 100 lei 500 -2500 lei 

3. Neincoluirea firmelor uzate sau deteriorate 500 -1000 lei 1000 -1500 lei 

4. Neluarea masurilor de salubrizare si imprejmuire a 
terenurilor neocupate din intravilan de catre 
proprietari sau administratori 

100 -300 lei 100 -500 lei 

5. Imprejmuirea sau rezervarea unor suprafete 
apartinand domeniului public fara autoriztie legala 

500 - 1500 lei 1000 -2500 lei 

6. Amenajarea de terase pe domeniul public, pe 
suprafete mai mari decat cele aprobate 

500 - 1500 lei 1000 - 2500 lei 

7. Neefectuarea sau efectuarea necorespunzatoare de 
catre persoanele fizice a operatiilor de mentinere a 
curateniei, inlaturarea zapezii, ghetii sau poleiului, a 
trotoarelor si rigolelor( inclusiv a gratarelor gurilor 
pluviale ) din dreptul locuintelor sau a sediilor de 
firme 

100 - 500 lei 
pentru persoane 
fizice autorizate:  

500 - 1500 lei 

8. Nepresararea de nisip, rumegus sau alte          
material e antiderapante pe trotuare, in fata 
imobilelor detinute cu orice titlu, in caz de polei 

50 - 100 lei 100 - 250 lei 

9. Neasigurarea curateniei trotuarului si a intretinerii 
spatiului verde din jurul imobilelor in care locuiesc 
sau isi desfsoara activitatea 

250 - 750 lei 1000 - 2500 lei 

10. Depozitarea materialelor de constructii pe domeniul 
public sau privat al comunei Barcanesti, langa 
platform  gospodareasca sau camere de precolectare 

100 - 500 lei 
pentru persoane 
fizice autorizate:  

500 - 2500 lei 

11. Nepastrarea in buna stare de folosinta a bancilor, 
cosurilor de gunoi, indicatoarelor, panourilor de 
afisaj, cabinelor telefonice, locurilor de joaca pentru 
copii, precum si a altor dotari de mobilier urban 

500 -1500 lei 1000 - 2500 lei 

12. Neaducerea la starea initiala a zonelor verzi afectate 
de lucrarile edilitar gospodaresti ( gazonare,plantare 
de flori sau gard viu) 

500 -1500 lei 1000 - 2500 lei 

13. Neintretinerea  zonei verzi si a materialului 
dendrofloricol din spatiile adiacente blocurilor de 
locuinte 

50 - 150 lei  500 - 1500 lei 

 



 II.   AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM SI ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII 

           Constituie contraventie urmatoarele fapte daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat 

potrivit legii penale , sa  fie considerate infractiuni si sa se sanctioneze cu amenda, dupa cum urmeaza: 

Nr.crt. Contraventii Cuantum amenzi 

  Persoane fizice Personae juridice 

1. Neimprejmuirea incintelor santierelor de constructii 
sau a punctelor de lucru si neinstalarea panourilor de 
avertizare si identificare – denumirea obiectivului, 
identificarea constructorului si durata lucrarii 

 1500- 2500 lei 

2. Nesemnalizarea corespunzatoare conform 
dispozitiilor legale a punctelor de lucru atat pe timp 
de zi cat si pe timp de noapte, pentru evitarea 
accidentelor 

500 - 1000 lei 1000 - 1500 lei 

3. Neasigurarea curateniei exterioare  (pneuri si senile) a 
autovehiculelor sau vehiculelor de orice fel, la iesirea 
din santiere, statii de betoane precum si in alte 
asemenea locuri 

500 - 2000 lei 1500 - 2500 lei 

4. Nementinerea ordinii si curateniei pe caile publice de 
acces in santiere precum si in jurul acestora 

500 - 1000 lei 1000 - 1500 lei 

5. Nesemnalizarea si neimprejmuirea cladirilor care nu 
mai prezinta siguranta in explotare 

500 - 1000 lei 1000 - 1500 lei 

 

 III.  ADMINISTAREA DOMENIULUI PUBLIC 

             Constituie contraventie urmatoarele fapte daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat 

potrivit legii penale , sa  fie considerate infractiuni si sa se sanctioneze cu amenda, dupa cum urmeaza: 

Nr.crt. Contraventii Cuantum amenzi 

  Persoane fizice Personae juridice 

1. Desfasurarea comertului stradal pe alte 
amplasamente decal cele aprobate de 
Consiliul Local, pe baza de Plan Urbanistic 
de Detaliu sau studiu de amplasare 

30 lei 50 lei 

2. Desfasurarea comertului stradal pe alt 
mobilier decat cel aprobat 

50 lei 50 lei 

3. Refuzul de a achita tarifele prevazute 
pentru folosirea parcarilor publice 

50 -100 lei 100 - 200 lei 

4. Oprirea si stationarea in parcarile publice a 
vehiculelor persoanelor fizice sau juridice. 

50 - 1000 lei 50 - 1000 lei 

5. Blocarea cu vehicule a accesului sau iesirii in 
parcare 

50 - 1000 lei 50 - 1000 lei 

6. Spalarea autovehiculelor pe domeniul public 100 - 500 lei 1000 - 2500 lei 

7. Abandonarea pe domeniul public de aparate de 
orice fel, utilaje defecte,tonetele, chioscuri, 
constructii metalice; 

500 - 1500 lei 1000 - 2500 lei 



8. Montarea schelelor sau macaralelor de 
constructii pe domeniul public, fara autorizari si 
fara plata taxelor legale 

500 - 1500 lei 1000 - 2500 lei 

9. Montarea pe domeniul public, de mobilier, 
chioscuri, corturi, tonete pentru parcuri de 
distractii, circuri sau alte manifestari fara 
autorizarile legale 

500 - 1500 lei 1000 lei - 2500 lei 

10. Expunerea pentru reclama publicitara pe 
domeniul public a unor vehicule,autovehicule, 
utilaje, aparatura sau marfuri fara autorizarile 
legale 

100 - 500 lei 1000 - 2500 lei 

11. Murdarirea domeniul public prin efectuarea 
unor lucrari de reparatii la autovehicule, ori 
urmare a exploatarii  autovehiculelor 

500 - 1500 lei 1000 - 2500 lei 

12. Amplasarea rulotelor si containerelor de 
constructii pe domeniul public fara autorizarea si 
achitarea taxelor legale 

500 - 1500 lei 1000 - 2500 lei 

13. Ocuparea domeniului public cu orice constructii 
provizorii sau materiale fara autorizarea si 
achitarea taxelor legale 

500 - 1500 lei 1000 - 2500 lei 

 

IV.   ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV PUBLIC 

           Constituie contraventie urmatoarele fapte daca nu au fost savarsite in astfel de 
conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza ct amenda, 
dupa cum urmeaza: 
 

Nr.crt. Contraventii Cuantum amenzi 

  Persoane fizice Personae juridice 

1. Degradarea acoperisurilor imobilelor sau a 
teraselor acestora prin montarea unor 
antene de orice tip de catre ocupantii legali, 
alte persoane fizice, reprezentanti ori 
angajati ai unor persoane juridice 

500 - 1500 lei 500 - 1500 lei 

2. Depozitarea in spatii apartinand fondului locativ 
 public de catre ocupantii legali de materiale 
 sau obiecte nefolosibile, in conditii insalubre 

500 - 1500 lei 500 - 1500 lei 

3. Distrugerea sub orice forma a fondului locativ 
 public de catre detinatorii de contract 

500 - 1500 lei 500 - 1500 lei 

4. Lipirea, scrierea sau expunerea de anunturi in alte 
locuri decat pe panourile de afisaj de catre 
proprietar, alte persoane fizice ori juridice 

500 - 1500 lei 500 - 1500 lei 

  
 

 
 
 



V.  CANALIZARE, ALIMENTARE CU APA SI EPURAREA 
APELOR UZATE 

         Constituie contraventie urmatoarele fapte daca nu au fost savarsite in astfel de conditii 
incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza cu amenda, dupa 
cum urmeaza:    
Nr. crt Contraventii: Persoane fizice Personae juridice 
1. Amplasarea de materiale si deseuri, acoperirea cu 

pamant, moloz sau alte materiale a receptorilor, 
caminelor de apa precum si plantarea de arbori 
 pe  traseele conductelor si retelelor de apa din 
sistem, 

100 - 500 lei 500 - 1500 lei 

2. Amplasarea pe traseul retelelor apaltinand 
sistemului public de alimentare cu apa si de 
canalizare a unor constructii provizorii sau 
definitive. 

500 - 1500 lei 1500 - 2500 lei 

3. Amplasarea constructiilor in zona de protectie si de 
siguranta a conductelor  retelelor publice de 
alimentare cu apa si de canalizare fara autorizatie 
de construire care sa cuprinda si avizul operatorului 
serviciului public de apa canal. 

1500 - 2000 lei 200 - 2500 lei 

4. Lipsa marcajelor si inscriptiilor pentru interventia 
rapida in caz de necesitate pe cadirile de locuit sau 
alte cladiri din apropiere, imprejmuiri, care sa indice 
prezenta caminelor de vane si a hidrantilor de 
incendiu. 

 200 - 500 lei 

5. Mutarea sau deteriorarea tablitelor indicatoare de 
identificare a gospodariilor subterane 

100 - 500 lei 500 - 1500 lei 

6. Utilizarea aparatelor de masura si control 
neverificate metrologic sau cu termenul de 
verificare expirat. 

100 - 500 lei 500 - 1500 lei 

7. Deteriorarea sau distrugerea sistemelor publice de 
apa si canalizare: a retelelor, bransamentelor si 
racordurilor la instalatiile de distribuire a apei si a 
retelei de canalizare, robinetelor, aparatelor de 
masura si control sau a sigiliilor acestora, 
capacelor, ramelor metalice si gratarelor de la 
retelele de apa si canalizare ori a caminelor 
acestora etc. 

500 -1000 lei 1000 - 2500 lei 

8. lnterventiile neautorizate asupra contorului de 
bransament. 

500 - 1000 lei 1000 - 2500 lei 

9. Achizitionarea de capace, rame metalice,gratare 
sau fragmente ale acestora provenite de la retelele 
de apa si canalizare, de la persoane fizice sau 
juridice altele decat detinatorii de drept 

500 - 1500 lei 1000 - 2500 lei 

10. Nedesfundarea sistemelor de canalizare 
apartinand retelei interioare din incinta 
gospodariilor de catre utilizatori; 

200 - 1000 lei 500 - 1500 lei 

11. lnfundarea gurilor de scurgere la canalizare 
prin aruncare sau depozitare de pamant sau 

500 - 1000 lei 100000 - 2000 lei 



alte reziduri 
12. Manevrarea neautorizata a vanelor si robinetelor 

din caminele de manevra precum si folosirea 
hidrantilor publici de personal neautorizat 

500 - 1500 lei 1000 - 2500 lei 

13. Deversarea de ape menajere de orice fel pe 
domeniul public 

500 - 1500 lei 1000 - 2500 lei 

14. Colectarea in cisterne particulare a apei potabile de 
la sursele publice 

500 - 1500 lei 1000 - 2500 lei 

15. Executarea lucrarilor de orice fel si in special a 
celor de sapatura, de-a lungul caselor sau in 
intersectie cu retelele publice de apa si de 
canalizare, precum si a celor de extindere a 
retelelor publice de apa si de canalizare fara 
proiect intocmit de un agent economic autorizat, 
 insusit de operatorul sistemului public de 
alitnentare cu apa si de canalizare. 

500 - 1000 lei 1000 - 2000 lei 

16. Avarierea sau distrugerea partiala ori totala a unor 
parti din reteaua publica de apa si/sau de 
canalizare, provocata cu ocazia efectuarii de lucrari 
de constructii, va fi remediata de persoana juridica 
vinovata de producerea avarierii sau distrugerii, pe 
cheltuiala sa  fara ca prin aceasta sa fie exonerata 
de plata daunelor produse operatorului cu privire Ia 
imposibilitatea aestuia de a asigura serviciile 
publice de alimentare cu apa si/sau de canalizare 

 2000 - 2500 lei 

17. Provocarea unor avarii care impiedica continuarea 
functionarii retelei publice de alimentare cu apa si 
de canalizare ca urmare a explotarii 
necorespunzatoare  a instalatiilor de catre utilizatori 

500 - 1000 lei 2000 - 2500 lei 

18. Afectarea functionarii retelelor publice de apa  si de 
canalizare prin accesul la manevrarea armaturilor 
si accesoriilor de catre alte persoane, cu exceptia 
celor autorizate de operator si, in cazuri de forta 
majora, a pompierilor. 

200 - 1000 lei 1000 - 2500 lei 

19. Nerespectarea de catre operator a obligitiei de a 
intocmi un program anual de verificare si curatare 
periodica a retelei publice de canalizare 

 2000 - 2500 lei 

20. Nerespectarea de catre operator a obligatiei de a 
intretine curate gurile de scurgere-coIectare a 
apelor meteorice si stradale,scop  in care va 
efectua verificari si curatari periodice si de a lua 
masuri operative de interventie in locurile inundate 
in cazul ploilor torentiale. 

 2000 - 2500 lei 

21. Realizarea de bransamente si racorduride  
canalizare fara avizul operatorului. 

500 - 1000 lei 1000 - 2500 lei 

22. Nepermirerea de catre utilizator a accesului 
autoritatilor abilitate de lege cu drept de control sa 
verifice instalatiile interioare in legatura cu efectele 
daunatoare pe care acestea le-ar putea avea 
asupra distributiei sau in legatura cu conformarea 

 200 - 500 lei 



lor la normele de igiena ori de cate ori exista 
indicii certe in acest sens. 

23. Preluarea apei direct din conducte si hidranti de 
incendiu de catre persoane sau persoane juridice 

200 - 500 lei 1500 - 2500 lei 

24. Consumul de apa, precum si deversarea apelor 
uzate din/in reteaua publica fara contract. 

200 - 500 lei 1500 - 2500 lei 

 
 

  
 
 

 VI.   PUBLICITATEA PE DOMENIUL PUBLIC 
 

        Constituie contraventie urmatoarele fapte daca nu au fost savarsite in astfel de 
conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza cu amenda, 
dupa cum urrneaza: 
 

Nr.crt. Contraventii Cuantum amenzi 

  Persoane fizice Personae juridice 
1. Lipirea afiselor, posterelor sau anunturilor 

publicitare in alte locuri decat cele autorizate 
500 - 1500 lei 1000 - 2500 lei 

2. Neintretinerea panourilor de afisaj sau de 
publicitate de catre utilizatorii sau detinatorii legali 

500 - 1500 lei 1000 - 2500 lei 

3. Neschimbarea materialelor de publicitate uzate sau 
deteriorate de catre detinatorii legali ai acestora 

500 - 1500 lei 1000 - 2500 lei 

4. Expunerea de materiale publicitare in cimitire, de 
catre persoane fizice ori juridice: 

500 - 1500 lei 1000 - 2500 lei 

5. Folosirea mijloacelor de transport in scopuri 
publicitare fara autorizate si achitarea taxelor 
legale 

500 - 1500 lei 1000 - 2500 lei 

6. Nerespectarea zonelor de amplasare a reclamelor 
sonore sau luminoase, care pot tulbura linistea 
publica 

- 1000 - 2000 lei 

7. Nerespectarea folosirii in alcatuirea firmelor si 
reclamelor a textelor si imaginilor care contravin 
normelor legale in vigoare sau care aduc atingere 
bunelor moravuri 
 

- 1000 - 2000 lei 

 
 
 

 
VII.  INTRETINEREA SI REPARAREA STRAZILOR 

 
       Constituie contraventie urmatoarele fapte daca nu au fost conditii savarsite in astfel de 
incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se  sanctioneaza cu amenda, dupa 
cum urrneaza: 
 
 



 
 

Nr.crt. Contraventii Cuantum amenzi 

  Persoane fizice Personae juridice 
1. Deteriorarea imbracamintii partii carosabile, a 

trotuarelor si a marcajelor rutiere prin circularea cu 
mijloace de transport ori utilaje neadecvate 

800 - 1500 lei 1000 - 2500 lei 

2. Executarea de lucrari sau interventii la reteaua 
tehnico-edilitara fara autorizatiile legale 

800 - 1500 lei 1000 - 2500 lei 

3. Neanuntarea organelor de specialitate din primarie 
despre lucraile de constructii, reparatii sau 
interventii in carosabil, de unde rezulta pamant, 
moloz, sau alte deseuri, in vederea stabilirii locului 
de depozitare a acestora 

800 - 1500 lei 1000 - 2500 lei 

4. Neintretinerea permanenta a curateniei santurilor 
de scurgere a apelor pluvial, a podetelor si tuburilor 
de beton aferente acestora, pe intreaga lungime 
aferenta proprietatii, in vederea evitarii inundatiilor 
ori a stagnarii apelor  

800 - 1500 lei 1000 - 2500 lei 

5. Oprirea si stationarea autovehiculelor pe locurile de 
parcare rezervate pentru diferite activitati pentru 
persoanele cu handicap, marcate si semnalizate 
corespunzator 

700 - 1200 lei 900 - 1500 lei 

6. Parcarea si stationarea autovehiculelor in zona de 
protectie a santurilor, daca aceasta ar putea duce 
la deteriorarea sau functionarea 
necorespunzatoare a santurilor 

700 - 1200 lei 900 - 1500 lei 

7. Executarea de marcaje stradale de catre persoane 
neautorizate 

700 - 1200 lei 900 - 1500 lei 

8. Organizarea de curse neautorizate auto.moto si 
vehicule cu tractiune animala; 

700 - 1200 lei 900 - 1500 lei 

9. Parcarea si stationarea autovehiculelor pe 
trotuare,podete sau alei pietonale. 

700 - 1200 lei 900 - 1500 lei 

10. Circulatia cu biciclete, motorete, scutere, 
ciclomotoare, motoscutere si motociclete pe 
trotuare,parcuri sau alte alei pietonale. 

700 - 1200 lei 900 - 1500 lei 

11 Deteriorarea  drumurilor de exploatare cu/ si din 
cauza   mijloacelor  agricole , sau blocarea cu   
deseuri industrial  si / sau   vegetale   a acestora , 
ori pe lateralelor acestora: 
 

700 - 1200 lei 
si readucerea 
la faza  initiala 

900 - 1500 lei        
si readucerea la 
faza  initiala  

 
 
 
 
 
 



VIII.  SALUBRIZAREA COMUNEI 
 

     . Constituie contraventie urmatoarele fapte daca nu au fost savarsite in astfel de 
conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza cu amenda, 
dupa cum urmeaza 
 
 

 

Nr.crt. Contraventii Cuantum amenzi 

  Persoane fizice Personae juridice 

1. Neincheierea contractelor pentru evacuarea 
deseurilor cu operatorul autorizat 

100 - 1000 lei 
pentru 
persoane fizice 
autorizate:    

500 - 2500 lei 

2. Abandonarea sau depozitarea deseurilor menajere 
si stradale, a molozului si a ambalajelor pe spatiile 
verzi, caile de comunicatii, in locurile publice sau in 
alte locuri decat cele special amenajate. 
 

100 - 1000 lei 
pentru 
persoane fizice 
autorizate:    

500 - 2500 lei 

3. Descarcarea directa a rezidurilor menajere in 
recipiente de precolectare secundara(containere, 
pubele), fara strangerea lor prealabila in pungi de 
plastic 

100 - 1000 lei 
pentru 
persoane fizice 
autorizate:    

250 - 1500 lei 

4. Neasigurarea recipientelor de precolectare 
secundara conform modelelor aprobate de 
Primaria comunei Barcanesti 

 500 - 2500 lei 

5. Amplasarea recipientelor de precolectare in alte 
locuri decat cele stabilite sau mutarea lor in locuri 
nepermise 

100 - 1000 lei 
pentru 
persoane fizice 
autorizate:    

500 - 2500 lei 

6. Neasigurarea sau obstructionarea cailor de acces 
a mijloacelor de transport pentru ridicarea 
recipientilor 

100 - 1000 lei 
pentru 
persoane fizice 
autorizate:    

1500 - 2500 lei 

7. Utiltzarea cosurilor de gunoi stradale in alte scopuri 
decat depozitarea de catre pietoni a deseurilor de 
dimensiuni rnici 

100 - 1000 lei 
pentru 
persoane fizice 
autorizate:    

500 - 2500 lei 

8. Nedotarea punctelor de vanzare stradala pentru 
alimente cu recipiente cu capac pentru colectarea 
deseurilor 

100 - 1000 lei 
pentru 
persoane fizice 
autorizate:    

500 - 2500 lei 

9. Utllizarea recipientilor pentru deseuri refolosibile in 
alte scopuri decat cele pentru care sunt destinate, 
fiind inscriptionate cu tipul de deseu 

persoane fizice 
autorizate:   
100 - 1000 lei 

1500 - 2500 lei 

10. Intretinerea necorespunzatoare a mijloacelor 
 de transport pentru deseuri de catre operator 
 

- 500 - 2500 lei 



11. Lipsa echipamentului de lucru si a ecusonului 
pentru personalul operatorului 

- 500 - 2500 lei 

12. Neasigurarea de catre operator a mijloacelor 
tehnice pentru deszapezire incheiate cu Primaria 
Barcanesti 

- 500 - 2500 lei 

13. lmpiedicarea operatorilor de a efectua lucrarile de 
deszapezire prin blocarea strazilor si trotuarelor cu 
autovehicule parcate in locuri nepermise sau cu 
marfuri si ambalaje 

100 - 1000 lei 
pentru 
persoane fizice 
autorizate:    

500 - 2500 lei 

14. Deversarea de reziduri lichide pe spatiile publice 100 - 1000 lei 
pentru 
persoane fizice 
autorizate:    

1000 - 2500 lei 

15. Neincheierea de contracte separate pentru 
ridicarea deseurilor de alta natura decat menajera 
(deseuri din constructii si de la animale) 
 

500 - 1000 lei 1000 - 2500 lei 

16. Transportul deseurilor menajere si/sau inerte la 
depozitele autorizate in mijloace auto deschise si 
neacoperite cu plasa de protectie 

- 1000 - 2500 lei 

17. Neintocmirea graficelor cu frecventa de colectare a 
deseurilor menajere si neavizarea lor de catre 
organele in drept 

- 1000- 2500 lei 

18. Nerespectarea graficelor de ridicare a deseurilor 
 

- 1000- 2500 lei 

19. Neasigurarea manipularii corespunzatoare a 
pubelelor si a cosurilor de deseuri stradale, precum 
si a celor amplasate pe zona verde de catre 
personalul operatorului serviciului public autorizat 
pentru a evita deteriorarea sau distrugerea 
acestora 

- 1000- 2500 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     

 

 
 
 
 
 
 



 IX. GOSPODARIREA APELOR 
 
 

      Constituie contraventie urmatoarele fapte daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, 
potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza cu amenda, dupa cum 
urmeaza: 
 

Nr.crt. Contraventii Cuantum amenzi 

  Persoane fizice Personae juridice 
1. Necuratirea cursurilor de apa, a lacurilor si baltilor 

precum si a malurilor acestora 
500 - 1500 lei 1000- 2500 lei 

2. Blocarea cursurilor de apa cu podete, improvizatii 
de diguri, stavilare, plase de otel sau alte materiale  

1000 - 2000 lei 1000- 2500 lei 

3. Depozitarea materialelor de orice natura, a 
gunoaielor menajere sau altor  deseuri pe cursurile 
de apa, canale desecare, sau malurilor acestora 

1000 - 2000 lei 1500- 2500 lei 

 
                     

 
 

 
CONSTATATREA CONTRAVENTIILOR 

 
Regimul juridic al contraventiilor pentru faptele savarsite de institutiile publice, agenti economici, 
alte persoane juridice, precum si de cetateni, care constituie contraventii in domeniul bunei 
gospodariri a comunei Barcanesti si sanctiunile ce se pot aplica pentru acestea  se va stabili in 
conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 2 din 2001. 
  
Constatarea contraventiilor prevazute in prazentul Program de masurise face de catre 
urmatoarele persoane;primarul comunei Barcanesti, viceprimarul comunei Barcanesti, politistii 
locali din cadrul Politiei Locale Barcanesti inspectorul din cadrul compartimentului de urbanism, 
precum si alte persoane imputernicite de primar sau prevazute de legi speciale. 
 
Contraventia se constata printr- un proces - verbal incheiat de persoanele, enumerate mai sus, 
care stabilesc si sanctioneaza contraventia, denumite in mod generic agenti constatatori. 
 
Daca persoana imputernicita sa aplice sanctiune apreciaza ca, fapta a fost savarsita in astfel de 
conditii incat, potrivit legii penale, constituie infractiune, sesizeaza organul de urmarire penala 
competent. 
 
Sumele provenite din amenzile aplicate, conform acestui plan de masuri ,se fac venit integral la 
bugetul local al Comunei Barcanesti. 
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