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PROCES -VERBAL DE AFIŞARE 
PROIECTE HOTĂRÂRI 

 
 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, am procedat astăzi 20.02.2020 la afişarea următorului proiect de 
hotărâri. 

Totodata aducem la cunostinta publicului că, care cei interesaţi pot trimite în scris 
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Conţinutul pe scurt 

1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  de gospodărire a Oraşului Amara, 
precum şi de constatare şi sancţionare a faptelor ce constituie contravenţii pentru nerespectarea 
prevederilor acestuia. 

  
 
 
 
 
                     Secretar,                                                            Relaţii cu publicul, 
               Ştefan DOBRIŞ                                                    Mara Iulia MUREȘAN  
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului  de gospodărire a Oraşului Amara, precum şi de 
constatare şi sancţionare a faptelor ce constituie contravenţii pentru nerespectarea 

prevederilor acestuia 
 

Consiliul local al oraşului Amara, judetul Ialomiţa; 
Având în vedere: 
 

-referatul de aprobare al Primarului Oraşului Amara nr.45 din 20.02.2020; 
-raportul de specialitate întocmit de Serviciul Poliţiei Locale Amara nr. 46 din 04.03.2020; 
-raportul de avizare nr. din 2020 al Comisiei juridice şi de disciplină, muncă şi protecţie socială; 
-raportul de avizare nr. din 2020 al Comisiei pentru activităţi economico-financiare şi buget.  
   Examinând: 
-prevederile art.1 alin.(2), art.3, art.8, art. 18 alin.(1), art.19, art.24 din Ordonanţa Guvernului 
nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-prevederile art. 1, art.2 alin. (2), art.4 alin.(3), art.5, art.8 alin. (2) lit.d), art.10, art.14, art.15 alin. 
(1) şi (2) şi art.16-32 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiiloir, cu modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile art.129 alin.(1), (2) lit.d), alin.(7) lit.g), din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ, 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. a) din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de gospodărire a Oraşului Amara, precum şi de constatare şi 
sancţionare a faptelor ce constituie contravenţii pentru nerespectarea prevederilor acestuia, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local Amara nr.15 din 06 iulie 
2004, privind stabilirea contravenţiilor şi a amenzilor ce vor fi percepute pe raza oraşului Amara. 
Art.3 Prin grija secretarului general al Oraşului Amara, prezenta hotărâre va fi comunicată, spre 
aducere la îndeplinire, Primarului Oraşului Amara şi Poliţiei Locale Amara, urmând a fi 
publicată pe site-ul şi la avizierul Primăriei Oraşului Amara.  
 

INIŢIATOR 
PRIMAR, 

MAITA ION 
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-ANEXA LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 23 DIN 20.02.2020 - 

 REGULAMENTUL DE GOSPODĂRIRE A ORAŞULUI AMARA, PRECUM ŞI DE 
CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A FAPTELOR CE CONSTITUIE CONTRAVENŢII 

PENTRU NERESPECTAREA PREVEDERILOR ACESTUIA 
 

CAPITOLUL I 
DISPOZITII GENERALE 

Art.1 
Prezentul Regulament stabileşte faptele ce constituie contravenţii şi cadrul juridic unitar 
pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la gospodãrirea Oraşului Amara, în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonantei Guvernului nr. 
21/2002 privind gospodãrirea localitãtilor urbane si rurale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contraventiilor, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii, republicatã, cu modificările şi completările 
ulterioare; Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; Ordonanta de Urgentã nr. 195/2005 privind protectia mediului, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localitãtilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilitãti publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; Legea nr. 114/1996 privind locuintele, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Art.2 
Consiliul Local Orăşenesc Amara rãspunde, potrivit legii, de îndrumarea şi coordonarea 
întregii activitãti de gospodãrire şi înfrumuseţare a localitãtii, de pãstrarea ordinii şi 
respectarea normelor de igienã. Participarea cetãtenilor, a instituţiilor publice şi agenţilor 
economici la întreţinerea şi curãtenia localitãţii constituie o obligaţie fundamentalã pentru 
îndeplinirea cerintelor de viaţã civilizatã a întregii populaţii. 
Art.3 
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Buna gospodãrire, pãstrarea curãteniei, respectarea strictã a normelor de igienã, 
respectarea ordinii publice, înfrumusetarea oraşului, reprezintã o obligatie permanentã a 
consiliului local si a tuturor cetãtenilor. 
Art.4 
În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, consiliul local aplicã principiile descentralizãrii, 
autonomiei locale, legalitãţii şi consultãrii cetãţenilor în soluţionarea problemelor locale de 
interes deosebit. 
Art.5 
Constituie contravenţie fapta sãvârşitã cu vinovãţie, stabilită şi sanctionatã prin lege, 
ordonantã, prin hotãrâre a Guvernului sau hotãrâre a Consiliului Local Orăşenesc Amara. 
Art.6 
(1) Consiliul Local Orăşenesc Amara stabileşte şi sancţioneazã contravenţii în urmãtoarele 
domenii: 
- salubritate 
- activitatea din pieţe, curãtenia şi igienizarea acestora 
- întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi, a spaţiilor şi locurilor de joacã pentru copii 
-amenajarea şi curãţenia spaţiilor din jurul blocurilor de locuinţe, precum şi terenurile 
virane 
- întreţinerea bazelor şi obiectivelor sportive aflate în administrarea lor 
- întreţinerea strãzilor şi trotuarelor, a şcolilor şi altor instituţii de educaţie şi culturã, 
întreţinerea clãdirilor, împrejmuirilor şi a altor construcţii 
- depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a resturilor menajere 
(2) Sancţiunile contravenţionale ce se pot aplica sunt: avertismentul şi amenda, ca sancţiuni 
principale, precum şi sancţiunile complementare. 
(3) Sancţiunile complementare constau în: 
- confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii 
- suspendarea sau anularea, dupã caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare 
a unei activitãţi, emisã de autoritatea publicã localã 
- închiderea unitãţii 
- blocarea contului bancar 
- suspendarea activitãţii agentului economic 
- retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activitãţi de 
comerţ exterior, temporar sau definitiv 
- desfiinţarea lucrãrilor şi aducerea terenului în starea iniţialã 
(4) Sancţiunile se stabilesc proporţional cu gradul de pericol social al faptei sãvârşite. 

 

CAPITOLUL II 
PROCEDURA DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIILOR 
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Art.7 
a) Pentru una şi acceaşi contravenţie se aplicã o sancþiune contravenţionalã principalã şi 
una sau mai multe sancţiuni complementare. 
b) În cazul în care contravenientul nu respectã obligaţia de a înlatura situaţia creatã prin 
sãvârşirea contravenţiei, organul constatator poate aplica, în mod repetat, dupã fiecare 
somaţie la care contravenientul nu se conformeazã, o nouã amendã pentru contravenţia 
sãvârşitã. 
Art.8 
(1) La agenţii economici şi instituţii sancţiunea se aplicã, dupã caz, conducãtorului acesteia, 
patronului, persoanei care a avut sarcina de a urmãri îndeplinirea obligaţiilor respective.  
(2) Agentul constatator stabileşte amenda în procesul-verbal de constatare a contravenţiei; 
în afara sancţiunilor prevãzute, agentul constatator va stabili în cuprinsul aceluiasi proces-
verbal, când va fi cazul, valoarea pagubei produse prin contravenţie, în condiţiile legii.  
(3)Dupã caz, agenţii constatatori vor fotografia sau filma faptele care constituie 
contravenţie, precizând în mod expres data şi ora sãvârşirii faptei. 
Art.9 
Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunicã contravenientului de cãtre 
organul ce a aplicat sancţiunea, în termen de cel mult 2 luni de la data aplicãrii acesteia. 
Art.10 
Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere, în termen 
de 15 zile de la data comunicãrii acesteia, care se depune la Judecătoria Slobozia. 
Art.11  
Fiecare entitate implicatã în aplicarea prezentului regulament, are obligatia sã asigure 
urmãrirea punerii în executare a proceselor-verbale de contraventie, în sensul transmiterii 
acestora, în regim de urgentã, cãtre Biroul impozite şi taxe, executare silită, dupã expirarea 
termenului legal de formulare a plângerii de cãtre contravenient. 
 

CAPITOLUL III 
 

CONTRAVENŢII PRIVIND NERESPECTAREA NORMELOR CU PRIVIRE LA 
ÎNTREŢINEREA ŞI PĂSTRAREA CURĂŢENIEI CLĂDIRILOR, ANEXELOR 
GOSPODĂREŞTI, INCINTELOR, PRECUM ŞI A DOMENIULUI PUBLIC AL 

ORAŞULUI AMARA 
 

Art.12 Constituie contravenţie fapta sãvârsitã cu vinovãţie, stabilită şi sancţionatã prin 
hotãrâre a Consiliului Local Orăşenesc Amara cu amendă între 500 – 2000 lei pentru 
persoane fizice şi 600 – 2500 lei pentru persoane juridice, următoarele fapte: 
a)Neîntreținerea curățeniei și igienei în imobile și anexele acestora, în curți, grădini și alte 
terenuri pe care le dețin și în perimetrul acestora; 
b) Neîngrijirea pomilor, florilor și spațiilor verzi din fața și perimetrul imobilelor pe care le 
dețin. 
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c) Neasigurarea curățeniei trotuarelor, a locurilor de parcare pe care le dețin sau le 
folosesc. 
d) Neasigurarea păstrării curățeniei pe străzi, trotuare, stații taxi, în parcuri, locuri de 
joacă pentru copii, locuri de agrement, săli de spectacole și în alte locuri publice. 
e) Nepăstrarea în stare bună de folosință a băncilor, coșurilor pentru deșeuri stradale, 
indicatoarelor turistice, panourilor de afișaj, mobilierului urban amplasate pe străzi, în 
parcuri și alte locuri publice. 
f) Arderea de resturi vegetale, menajere sau de altă natură în curți, pe străzi, pe terenuri 
aparținând domeniului public ale orașului, cât și pe proprietatea privată a oraşului sau a 
cetăţenilor. 
g) Neîntreținerea șanțurilor și rigolelor din vecinătatea proprietăților pe care le dețin, prin 
curățarea acestora de vegetație, aluviuni și deșeuri menajere. 
h) Aruncarea pe domeniul public al orașului a resturile de țigări, coji de semințe, hârtii, 
ambalaje, deseuri menajere, etc. 
i) Aruncarea din autovehicule, pe domeniul public,a deșeurior de orice natură. 
 

CAPITOLUL IV 
 
OBLIGAŢII ALE PRODUCĂTORILOR DE DEŞEURI URBANE, PERSOANE FIZICE 

SAU JURIDICE 
 
Art.13 Constituie contravenție fapta sãvârsitã cu vinovãţie, stabilită şi sanctionatã prin 
hotãrâre a Consiliului Local Orãºenesc Amara cu amendã între 500 – 1000 lei pentru 
persoane fizice și 1000 – 2000 lei pentru persoane juridice, următoarele: 
a) Nerespectarea obligației de a încheia un contract de prestări servicii pentru îndepărtarea 
deșeurilor urbane, sau de a plăti taxa specială de salubrizare; 
b) Aruncarea sau depozitarea pe străzi, trotuare, în căminele de canalizare, pe terenuri 
virane, pe lângă pubele, containere sau alți recipienți, în coșuri de gunoi amplasate pe 
domeniul public sau în alte locuri publice, deșeuri menajere sau alte reziduuri, obiecte de 
uz casnic; 
c) Abandonarea și depozitarea deșeurilor provenite din construcții sau demolări pe 
domeniul public; producătorii de deșeuri provenite din construcții sau demolări au 
obligația să precolecteze aceste deșeuri în recipienți puși la dispoziție de către prestatorul 
de servicii de salubritate, în baza unei solicitări scrise. 
d) Predarea deșeurilor de orice fel ( menajere, obiecte de uz casnic, provenite din 
construcţii, reciclabile ) unor terțe persoane, altele decât operatorii serviciului de 
salubrizare, în scopul de a le depozita pe domeniul public sau la platforma de gunoi, unde 
se depozitează doar gunoi de grajd și resturi vegetale. 
e)Nedeclararea de către administratorii asociațiilor de proprietari și proprietarii de 
locuințe a numărului real de personae care locuiesc/desfășoară activități în mod curent în 
condominiu, respectiv locuință. 
 

CAPITOLUL V 
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OBLIGAŢIILE PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE AUTORIZATE SĂ 
EXECUTE LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE, CONSTRUCŢII, REPARAŢII ŞI 

DEMOLĂRI LA CLĂDIRI ŞI INSTALAŢII TEHNICO-EDILITARE 
 
Art. 14 Constituie contravenţie fapta sãvârşitã cu vinovãţie, stabilită şi sanctionatã prin 
hotãrâre a Consiliului Local Orăşenesc Amara cu amendă între 500 – 2000 lei pentru 
persoane fizice și 1000 – 2500 lei pentru persoane juridice, următoarele: 
a) Neîmprejmuirea incintelor de construcții, a șantierului în execuție, precum și 
neîntreținerea corespunzătoare a împrejmuirilor în conformitate cu proiectul de 
organizare de șantier; 
b) Depozitarea neordonată a materialelor, inclusiv a celor rezultate din demolări sau 
săpături; 
c) Neevacuarea de îndată din zonele de lucru a pământului, moluzului și altor reziduuri;  
d) Neasigurarea curățirii roților, neetanșarea vehiculelor la ieșirea din zona construibilă, 
din stațiile de betonare sau alte asemenea locuri pentru a nu murdări străzile și drumurile 
publice; 
e) Intervențiile executate la rețelele tehnico-edilitare subterane fără aprobarea S.G.C.L. 
Amara; 
f) Lucrările tehnico-edilitare care afectează domeniul public (străzi, spații verzi, trotuare, 
parcuri), executate fără obținerea avizului privind spargerea, emis de Compartimentul 
Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Amara; 
g) Nerefacerea domeniului public de către beneficiarii lucrărilor în termen de 5 zile de la 
data expirării avizului de spargere; 
h)Neacordarea posibilității de acces a personalului S.G.C.L. Amara la instalațiile interioare 
din incinta beneficiarului în scopul controlului, înregistrării consumului de apă sau pentru 
executarea de lucrări de intervenție la acestea; 
i) Racordarea fără aviz la rețelele de alimentare cu apă, restabilirea legăturii întrerupte de 
personalul S.G.C.L. Amara ca urmare a neachitării facturii de consum sau a nerespectării 
avizului acordat. 
j)Neinstalarea la loc vizibil, până la închiderea șantierului a unui panou pe care să fie 
inscripționate: denumirea lucrării și termenul de finalizare; proiectantul, beneficiarul și 
executantul, cu precizarea sediului și numărului de telefon al fiecăruia; numele 
responsabilului de șantier; numărul autorizației de construire, precum şi nesemnalizarea 
optică corespunzătoare a lucrărilor. 
 
 

CAPITOLUL VI 
 

OBLIGAŢIILE AGENŢILOR ECONOMICI CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI 
COMERCIALE ŞI DE PRESTĂRI SERVICII 

 
Art. 15 Constituie contravenție fapta sãvârşitã cu vinovãţie, stabilită şi sanctionatã prin 
hotãrâre a Consiliului Local Orăşenesc Amara cu amendă între 500 – 1000 lei pentru 
persoane fizice și 1000 – 2000 lei pentru persoane juridice, următoarele fapte: 
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a) Neasigurarea ordinii și curățeniei localurilor și spațiilor exterioare aferente în care își 
desfășoară activitatea agenții economici ce efectuează activități de comerț, alimentație 
publică sau prestări servicii, precum și a locurilor de depozitare a mărfurilor și 
ambalajelor; 
b)Depozitarea pe trotuare sau pe partea carosabilă a mărfurilor, ambalajelor, materialelor 
de orice fel, precum și a altor obiecte care dăunează aspectului estetic și urbanistic general, 
inclusiv în zona stațiunii; 
c) Ocuparea fără aprobarea legală a terenurilor aparținând domeniului public și privat al 
orașului, desfacerea produselor industriale sau agroalimentare de orice fel prin expunerea 
la vânzare direct pe sol sau platforme, trotuare, etc. 
d) Vânzarea ambulantă de preparate alimentare calde sau reci (inclusiv pepeni sau 
porumb fiert) pe căile de acces pietonale sau în zonele neamenajate expres pentru aceste 
activităţi comerciale; 
e) Efectuarea de activități comerciale ambulante (vânzarea sau cumpărarea de mărfuri de 
orice fel) pe raza orașului Amara, fără achitarea taxei de comercializare la Primăria 
Orașului Amara. 
 

CAPITOLUL VII 
 

OBLIGAŢIILE PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE ÎN SCOPUL MENŢINERII 
CURĂŢENIEI, ASIGURĂRII FLUENŢEI CIRCULAŢIEI, A CREŞTERII NIVELULUI 

ESTETIC ŞI DE CONFORT URBAN 
 
Art.16 Constituie contravenție fapta sãvârsitã cu vinovãtie, stabilita si sanctionatã prin 
hotãrâre a Consiliului Local Orăşenesc Amara cu amendă între 500 – 2000 lei pentru 
persoane fizice și 1000 – 2500 lei pentru persoane juridice, următoarele fapte: 
a)Aruncarea sau depozitarea pe străzi, în parcuri, pe malurile lacului sau în alte locuri 
publice a gunoaielor menajere sau de orice fel.  
b)Depozitarea sau abandonarea pe străzi, trotuare, parcări, parcuri, grădini publice, 
terenuri virane și piețe a utilajelor, caroseriilor, remorcilor, rulotelor turistice sau cu altă 
destinație. 
c) Degradarea sau murdărirea statuilor, grupurilor statuare, monumentelor și mobilierului 
urban de pe raza orașului Amara; 
d)Degradarea drumurilor publice asfaltate sau neasfaltate, aleilor, trotuarelor, rigolelor, 
podețelor de acces la proprietăți; 
e) Accesul, circulația și oprirea autovehiculelor pe trotuare și zone verzi. 
f) Staționarea pe trotuare sau pe zonele verzi a autovehiculelor care aprovizionează agenții 
economici cu marfă; 
g)Ocuparea de teren pentru cultura de legume, construcții de garaje pe domeniul public 
sau privat al orașului, inclusiv pe terenul din fața proprietății deținute; 
h)Ocuparea de teren cu tonete, tarabe, mese sau alte construcții provizorii pentru 
comercializarea mărfurilor, ziarelor și revistelor, florilor, fără plata taxei pentru utilizarea 
temporară; 
i)Ocuparea de teren aparținând domeniului public (parcări, trotuare, spații verzi) cu 
autovehicule oferite spre vânzare; 
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j) Ocuparea cu un singur autovehicul a două sau mai multe locuri de parcare din parcările 
amplasate pe domeniul public; 
k)Rezervarea locurilor de parcare prin montarea de țevi, lanțuri, stâlpi, plăcuțe 
indicatoare sau prin marcaje cu numărul de înmatriculare al autovehiculului fără 
autorizație emisă de către Primăria Orașului Amara; 
l) Staționarea pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activități ale unor obiective 
de interes public sau privat, sau pentru persoane cu handicap, marcate și semnalizate 
corespunzător; 
m) Turarea excesivă a motoarelor autovehiculelor, motocicletelor sau mopedelor de natură 
să tulbure liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor precum și efectuarea de 
derapaje controlate pe străzi, alei, sau parcări ale orașului. 
 
 

CAPITOLUL VIII 
 

OBLIGAŢIILE PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE ÎN VEDEREA 
CONSERVĂRII ŞI DEZVOLTĂRII PARCURILOR, ZONELOR FLORALE ŞI 

SPAŢIILOR VERZI DIN ORAŞUL AMARA 
 
Art.17 Constituie contravenție fapta sãvârşitã cu vinovãţie, stabilită şi sancţionatã prin 
hotãrâre a Consiliului Local Orăşenesc Amara cu amendă între 500 – 2500 lei pentru 
persoane fizice și 1000 – 2500 lei pentru persoane juridice, următoarele fapte: 
a) Tăierea, scoaterea din rădăcini fără aprobarea celor în drept, a arborilor, a puieților ori 
a lăstarilor din parcuri sau zone verzi ;  
b) Degradarea prin orice mijloace a mobilierului urban amplasat pe raza orașului; 
c) Schimbarea destinației zonelor verzi, a bazelor sportive și a locurilor de joacă pentru 
copii fără autorizație; 
d) Accesul și circulația motocicletelor, mopedelor sau a altor vehicule pe aleele sau zonele 
verzi ale parcurilor din oraș; 
e) Pășunatul în parcuri, pe zonele verzi, pe malurile lacului, pe străzi sau în culturile de 
viță-de-vie, precum și lăsarea liberă a animalelor și păsărilor în aceste zone; 
f)Degradarea zonelor verzi amenajate cu gazon, arbuști, trandafiri, arbori, flori anuale, 
bienale, perene; 
g)Fixarea de anunțuri de orice fel pe arbori, indicatoare și panouri rutiere, stâlpi de 
electricitate; 
h) Circulația atelajelor hipo în parcuri și în incinta staţiunii; 
 

 
CAPITOLUL IX 

 
OBLIGAŢIILE PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE ÎN SEZONUL RECE 

 
Art. 7 Constituie contravenție fapta sãvârsitã cu vinovãtie, stabilita si sanctionatã prin 
hotãrâre a Consiliului Local Orăşenesc Amara cu amendă între 400 – 1000 lei pentru 
persoane fizice și 600 – 2000 lei pentru persoane juridice, următoarele fapte: 
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a)Necurățarea zăpezii sau a gheții de pe trotuarele și rigolele din fața imobilelor, spațiilor 
comerciale pe care le dețin sau le administrează, imediat după depunere; 
b)Parcarea autovehiculelor pe partea carosabilă, impiedicând astfel operațiunile de 
deszăpezire; 
c)Neinlăturarea pericolului reprezentat de căderea zăpezii, a gheții, a țurțurilor de pe 
acoperișurile sau terasele imobilelor și spațiilor comerciale pe care le dețin sau le 
administrează. 
 
 

CAPITOLUL X 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Contravențiile la prezentul regulament se constată prin procese verbale de constatare și 
sancționare a contravenției. 
Constatarea contravențiilor se face de către primar, imputerniciții acestuia, lucrătorii de 
poliție naţională și poliție locală, militarii din cadrul jandarmeriei județului Ialomița sau 
alte persoane imputernicite de primar în acest sens. 
Dispozițiile prezentului regulament se completează cu prevederile OG 2/2001 privind 
regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare. 
La data intării în vigoare a prezentului regulament, iși incetează aplicabilitatea HCL 15 din 
6 iulie 2004, privind stabilirea contravențiilor și amenzilor de pe raza orașului Amara. 
  
 
  
  

PRIMAR, 
Ion MĂIŢĂ 
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REFRAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de gospodărire a Oraşului Amara, 
precum şi de constatare şi sancţionare a faptelor ce constituie contravenţii pentru nerespectarea 

prevederilor acestuia 

 
 Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea Regulamentului de gospodărire a 
Oraşului Amara, precum şi de constatare şi sancţionare a faptelor ce constituie contravenţii 
pentru nerespectarea prevederilor acestuia. 
 Prin Hotărârea nr.15 din 6 iulie 2004 au fost reglementate contravenţiile şi amenzile ce 
vor fi percepute pe raza Oraşului Amara, pentru săvârşirea unor fapte calificate de hotărârea 
consiliului local drept contravenţii.  
 În urma activităţilor desfăsurate în teren de către poliţiştii locali, s-au constatat încălcări 
tot mai dese a normelor generale de convieţuire socială. 

Având în vedere faptul că valoarea amenzilor prevăzute în HCL nr.15/2004 nu a mai fost 
modificată, dar şi complexitatea problemelor abordate, prezentul proiect de hotărâre va înlocui 
acea hotărâre cu una nouă. 

Baza legală pentru propunerea facută este Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor , care stipulează la art. 1 următoarele : 

Legea contravenţională apară valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penală. 
Constituie contravenţie fapta savarşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, 
ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al 
comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean 
ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Ţinând cont de cele menţionate mai sus şi pentru ca Oraşul Amara să ofere un mediu 
sigur locuitorilor săi dar şi turiştilor veniţi în staţiune, propun adoptarea proiectului de hotărâre 
cu privind Regulamentul de gospodărire al Oraşului Amara, precum şi de  constatare şi 
sancţionare a faptelor ce constituie contravenţii pentru nerespectarea prevederilor acestuia. 

 

PRIMAR, 
Ion Măiţă  

 

 

  

 

 

JUDEŢUL IALOMIŢA 
PRIMĂRIA ORAŞULUI AMARA 

Amara, str.Nicolae Bălcescu, 91, 927020 

Tel/fax:0243/266102 www.primaria-
amara.ro  

e-mail: consiliullocalamara@yahoo.com 
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RAPORT 

 privind necesitatea aprobării Regulamentului de gospodărire a Oraşului Amara, precum şi de 
constatare şi sancţionare a faptelor ce constituie contravenţii pentru nerespectarea prevederilor 

acestuia 
 

 Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, s-a stabilit că prin hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate 
domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care 
în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale 
Guvernului. 
  Prin Hotărârea nr.15 din 6 iulie 2004 au fost reglementate contravenţiile şi amenzile ce 
vor fi percepute pe raza Oraşului Amara, pentru săvârşirea unor fapte calificate de hotărârea 
consiliului local drept contravenţii.  
 În urma activităţilor desfăsurate în teren de către poliţiştii locali, s-au constatat încălcări 
tot mai dese a normelor generale de convieţuire socială. 

Având în vedere faptul că valoarea amenzilor prevăzute în HCL nr.15/2004 nu a mai fost 
modificată, dar şi complexitatea problemelor abordate, prezentul proiect de hotărâre va înlocui 
acea hotărâre cu una nouă. 

Baza legală pentru propunerea facută este Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor , care stipulează la art. 1 următoarele : 

Legea contravenţională apară valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penală. 
Constituie contravenţie fapta savarşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, 
ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al 
comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean 
ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Ţinând cont de cele menţionate mai sus şi pentru ca Oraşul Amara să ofere un mediu 
sigur locuitorilor săi dar şi turiştilor veniţi în staţiune, vă rog să analizaţi şi să dispuneţi în 
consecinţă cu privire la aprobarea Regulamentului de gospodărire al Oraşului Amara, precum şi 
de  constatare şi sancţionare a faptelor ce constituie contravenţii pentru nerespectarea 
prevederilor acestuia. 
 

 
Serviciul Poliţia Locală a Oraşului Alara 

Poliţist Local 
Ion Paulina 

 

 

 

JUDEŢUL IALOMIŢA 
PRIMĂRIA ORAŞULUI AMARA 

Amara, str.Nicolae Bălcescu, 91, 927020 

Tel/fax:0243/266102 www.primaria-
amara.ro  

e-mail: consiliullocalamara@yahoo.com 
 

Nr.46 din 20.02.2020 

  

 


