
R O M Â N I A 
JUDEȚUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BĂLĂCEANA 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea ” Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 

comunei Bălăceana, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții” 
 

Consiliul local al comunei Bălăceana 
Având în vedere: 
 -proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 2399 din 15.06.2022, întocmit de domnul Cojocariu 
Constantin-Octavian-pri arul comunei Bălăceana; 

-referatul de aprobare înregistrat cu nr. 2398 din 15.06.2022 întocmit de domul Cojocariu 
Constantin-Octavian -primarul comunei Bălăceana , județul Suceava; 

-raportul de specialitate al secretarului general al comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 2409 
din 15.06.2022; 

-raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-
sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 
gospodarie comunală, protecția mediului si turism înregistrată cu  nr.2805 din 21.07.2022; 
 -prevederile O.G. nr. 21 /2002  privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu 
modificările și completările ulterioare și O.G. nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 -art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(7) lit. i) și art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul Administrativ, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05 iulie 
2019, cu modificările și completările ulterioare;  
  

Consiliul Local al comunei Bălăceana , județul Suceava, adoptă prezenta hotărâre : 
 
 Art. 1 – Se aprobă ” Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 
comunei Bălăceana, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții ”, 
conform anexei la prezenta hotărâre.  
 Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul comunei 
Bălăceana , prin aparatul de specialitate și împuterniciții acestuia. 
 Art. 3 – Orice prevederi contrare prezentei hotărâi se abrogă. 
 Art. 4 – Secretarul General al comunei Bălăceana va comunica autorităților interesate, 
prezenta hotărâre și o va aduce la cunoștință publică, în termenele  prevăzute de legislația în 
vigoare. 
  
 
 



 
 
 
Art. 5 – Prezenta hotărâre se va pune în aplicare la 30 de zile de la aprobare.  
 
 

Președinte de ședință, 
 

Vasile Bliorțu 
 

 
 
                                                                                                                 Contrasemnează,  
                                                                                                                  Secretar  General,  
 
                                                                                                                   Elena Beșa  
 
 Bălăceana, 27 iulie 2022 
 Nr. 54 
 
 
 

U.A.T. Bălăceana 
Consilier cl.I, 

Nicolae Anechitei 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Total consilieri locali : 9 
Prezenti : 9 
Pentru : 9 
Împotrivă:0 
Abtineri : 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROIECT 
Nr. 2399 din 15.06.2022 

 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BĂLĂCEANA 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea ” Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 

comunei Bălăceana, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții” 
 

Consiliul local al comunei Bălăceana 
Având în vedere: 
 -proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 2399 din 15.06.2022, întocmit de domnul Cojocariu 
Constantin-Octavian-pri arul comunei Bălăceana; 

-referatul de aprobare înregistrat cu nr. 2398 din 15.06.2022 întocmit de domul Cojocariu 
Constantin-Octavian -primarul comunei Bălăceana , județul Suceava; 

-raportul de specialitate al secretarului general al comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 2409 
din 15.06.2022; 

-raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-
sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 
gospodarie comunală, protecția mediului si turism înregistrată cu  nr.2805 din 21.07.2022; 
 -prevederile: 

-O.G. nr. 21 /2002  privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- O.G. nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-Legea nr. 50/1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 
modificări și actualizări;  

-H.G.  856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând 
deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase; Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind protecția 
mediului, actualizată;  

-Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice; Legea nr. 101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 -Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare; 
O.M.S nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de 
viață al populației republicat și actualizat.  

 -art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 



În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(7) lit. i) și art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul Administrativ, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05 iulie 
2019, cu modificările și completările ulterioare;  
  

Consiliul Local al comunei Bălăceana , județul Suceava, adoptă prezenta hotărâre : 
 
 Art. 1 – Se aprobă ” Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 
comunei Bălăceana, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții ”, 
conform anexei la prezenta hotărâre.  
 Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul comunei 
Bălăceana , prin aparatul de specialitate și împuterniciții acestuia. 
 Art. 3 – Orice prevederi contrare prezentei hotărâi se abrogă. 
 Art. 4 – Secretarul General al comunei Bălăceana va comunica autorităților interesate, 
prezenta hotărâre și o va aduce la cunoștință publică, în termenele  prevăzute de legislația în 
vigoare. 

Art. 5 – Prezenta hotărâre se va pune în aplicare la 30 de zile de la aprobare.  
 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR, 

Primar- Constantin-Octavian Cojocariu  

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Secretarul general al comunei- Elena Beșa  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BALACEANA 
P R I M A R 

 
Referat de aprobare privind aprobarea ” Regulamentului privind stabilirea unor măsuri 

pentru gospodărirea comunei Bălăceana, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce 
constituie contravenții” 
Nr. 2398 din 15.06.2022 

 
 
Doamnă şi domnilor consilieri, 
Având în vedere: 
 -prevederile: 

- O.G. nr. 21 /2002  privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- O.G. nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-Legea nr. 50/1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 
modificări și actualizări;  

-H.G.  856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând 
deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase; Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind protecția 
mediului, actualizată;  

-Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice; Legea nr. 101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 -Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare; 
O.M.S nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de 
viață al populației republicat și actualizat.  

-faptul că nu toți cetățenii respectă normele de igienă și sănătate publică privind mediul de 
viață al populației, nu respectă ordinea publică, aruncă gunoaiele în diverse locuri din localitate, nu 
colectează selectiv gunoaiele, respectiv fracție uscată și fracție umedă, nu toaletează arborii care 
ating firele de electricitate de cablu pentru televiziune, etc., este necesar a se adopta un regulament 
privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Bălăceana, precum și constatarea și 
sancționarea faptelor ce constituie contravenții. 

 
 

  
 
 

Primar,  
 

Constantin-Octavian Cojocariu  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA BALACEANA 

PRIMĂRIA 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea ” Regulamentului privind stabilirea unor măsuri 
pentru gospodărirea comunei Bălăceana, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce 

constituie contravenții” 
Nr. 2409 din 15.06.2022 

 
 Doamnă şi domnilor consilieri, 
Având în vedere: 
 -prevederile: 

- O.G. nr. 21 /2002  privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- O.G. nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-Legea nr. 50/1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 
modificări și actualizări;  

-H.G.  856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând 
deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase; Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind protecția 
mediului, actualizată;  

-Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice; Legea nr. 101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 -Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare; 
O.M.S nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de 
viață al populației republicat și actualizat.  

-faptul că nu toți cetățenii respectă normele de igienă și sănătate publică privind mediul de 
viață al populației, nu respectă ordinea publică, aruncă gunoaiele în diverse locuri din localitate, nu 
colectează selectiv gunoaiele, respectiv fracție uscată și fracție umedă, nu toaletează arborii care 
ating firele de electricitate de cablu pentru televiziune, etc., este necesar a se adopta un regulament 
privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Bălăceana, precum și constatarea și 
sancționarea faptelor ce constituie contravenții. 

 
 

Secretar general, 
 

Elena Beșa 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 
CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială buget , finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism 

 
RAPORT DE AVIZARE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea ” Regulamentului privind stabilirea unor măsuri 
pentru gospodărirea comunei Bălăceana, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce 

constituie contravenții” 
Nr. 2805 din 21.07.2022 

 
 
               Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administratrea 
domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, întrunită în 
şedinţă la data mai sus menţionată, a analizat proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi raportul de 
specialitate. 
          Comisia sus menţionată avizează proiectul de hotărâre  în forma prezentată şi-l propune Consiliului 
Local spre dezbatere şi aprobare, întrucât nu contravine interesului comunei şi a ordinii de drept. 
Nr. consilieri în comisie-3    
 Consilieri prezenţi-3     
Consilieri absenţi-0. 
Vot pentru aviz-3                   
Abţineri-0                     
Voturi contra -0 
 

 
        Preşedinte de comisie,                                          Secretarul comisiei, 
                           
         Todiraş Constantin                                                                        Grosu Georgel 
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Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bălăceana nr.54 din 27 iulie 2022 (9 pagini) 
 
Președinte de ședință, 
 
Vasile Bliorțu 
 
 
 
                                                                                                                 Contrasemnează,  
                                                                                                               Secretar  General comună,  
 
                                                                                                                   Elena Beșa  
 
 
 
Regulament privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Bălăceana, precum și 
constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții 
 

CAPITOLUL I 
DISPOZIȚII GENERALE 

 
 Art. 1.  Prezentul regulament stabilește faptele ce constituie contravenții și cadrul juridic 
unitar pentru constatarea și sancționarea contravențiilor la gospodărirea comunei Bălăceana, 
județul Suceava, în conformitate cu prevederile Codului Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților 
urbane și rurale, republicată și actualizată; Ordonanței Guvernului nr. 2 / 2001 privind regimul 
juridic al contravențiilor, modificată și actualizată; Legea nr. 50/1991, republicată privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificări și actualizări; H.G.  856/2002 privind 
evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase; 
Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind protecția mediului, actualizată; Legea nr. 51 / 2006 a 
serviciilor comunitare de utilități publice; Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare; 
O.M.S nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de 
viață al populației republicat și actualizat.  
 Art. 2. Consiliile locale răspund potrivit legii de îndrumarea și coordonarea întregii 
activități de gospodărire și înfrumusețare a localității de păstrarea ordinii și respectarea normelor 
de igienă. Participarea cetățenilor, a instituțiilor publice și a agenților economici la întreținerea și 
curățenia localității, constituie obligație fundamentală pentru îndeplinirea  cerințelor de viață 
civilizată a întregii populații. 
 Art. 3. Buna gospodărire, păstrarea curățeniei, respectarea strictă a normelor de igienă, 
respectarea ordinii publice, înfrumusețarea comunei, reprezintă o obligație permanentă a 
Consiliului Local și a tuturor cetățenilor. 
 Art. 4. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul Local aplică principiile 
descentralizării, a autonomiei locale, legalității și consultării cetățenilor în soluționarea 
problemelor locale de interes deosebit. 
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 Art. 5. Constituie contravenție, fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin 
Lege, Ordonanța, Hotărâri ale Guvernului sau prin Hotărâri ale Consiliului Local ale comunei 
Bălăceana, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât potrivit legii penale să fie considerate  
infracțiune. 
 Art. 6.  Consiliului Local al Comunei Bălăceana stabilește și sancționează contravenții prin 
prezenta Hotărâre în următoarele domenii: 

- Salubritate; 
- Întreținerea Parcului și spațiilor verzi, a spațiilor și locurilor de joacă pentru copii; 
- Amenajarea și curățenia spațiilor din jurul caselor de locuit, precum și a terenurilor din  

împrejurimi; 
- Menținerea ordinii, liniștii publice și siguranței civice în zona și în incinta instituțiilor  

de învățământ ( școli, grădinițe, bibliotecă, teren de sport, etc). și anexe ale acestora; 
-  Întreținerea străzilor și a trotuarelor, a școlii și a altor instituții de educație și cultura,  

întreținerea clădirilor, împrejmuirilor și a altor construcții, depozitarea și colectarea gunoaielor și 
a resturilor menajere; 

- Asigurarea desfășurării fluente și în siguranță, a circulației pe drumurile publice,  
precum și ocrotirea vieții, integrității corporale și a sănătății persoanelor participante la trafic sau 
aflate în zona drumului public; 

- Protecția drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor participante la trafic sau  
aflate în zona drumului public, protecția drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor 
respective, a proprietății publice și private, cât și a mediului. 

Art. 7 (1) Sancțiunile contravenționale ce se pot aplica sunt: avertismentul, amenda și  
prestarea unei activități în folosul comunității ca sancțiuni principale, precum și sancțiunile 
complementare care constau în: 

- Confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții, acolo unde este  
cazul; 

- Suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, a acordului sau a  autorizației de  
exercitare a unei activități, emisa de autoritatea publică locală; 

- Închiderea unității (autoritatea competentă); 
- Suspendarea acivității agentului economic (autoritatea competentă); 
- Retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni, ori pentru activități de  

comerț exterior, temporar sau definitive ( autoritatea competentă); 
- Desființarea lucrărilor și aducerea terenului la starea inițială/ curățarea părții carosabile; 
- Ridicarea resturilor menajere, a molozului sau a altor deșeuri depozitate  în locuri  

neamenajate din raza comunei Bălăceana; 
- Blocarea roților vehiculelor/autovehiculelor, ridicarea/mutarea pe un alt amplasament 

al vehiculelor/autovehiculelor. 
(2) Sancțiunile se stabilesc în raport de gradul de pericol social al faptei săvârșite de 

împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul 
urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de 
celelalte date înscrise în procesul verbal. 

(3) În cazul în care fapta este de o gravitate redusă, se poate aplica sancțiunea cu  
avertisment. 

(4) Persoana sancționată contravențional poate achita în termen de cel mult 15 
(cincisprezece) zile lucrătoare de la înmânarea sau  de la data comnicării procesului verbal de 
sancționare contravențională, jumătate din minimul amenzii contravenționale. 
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Art.8  
(1)  Pentru una și aceeași contravenție se aplică o sancțiune contravențională principală și 

una sau mai multe sancțiuni complementare. În cazul în care, contravenientul nu respectă obligația 
de a înlătura situația creată prin săvârșirea contravenției, organul constatator poate aplica, în mod 
repetat, după fiecare somație, cu durata de la 5 zile la 20 de zile, care curge din ziua în care a fost 
înmânată până în a 6, respectiv a 21 a zi, sau dupa caz, în regim de urgență, la care contravenientul 
nu se conformează, o nouă amendă pentru contravenția săvârșită iar la agenții economici și 
instituții, sancțiunea se aplică după caz conducătorului acesteia, patronului, personali  care a avut 
sarcina de a urmării îndeplinirea obligațiilor respective. 

(2) Agentul constatator stabilește amenda în procesul verbal de constatare a  contravenției, 
în afara sancțiunilor prevăzute, agentul constatator va stabili în cuprinsul aceluiași proces verbal, 
când va fi cazul, valoarea pagubei produse prin contravenție în condițiile legii. După caz, agenții 
constatatori vor fotografia sau filma cu aparate omologate și înregistrate la Primăria Comunei 
Bălăceana, faptele care constituie contravenție, precizând în mod expres durata și ora săvârșirii 
faptei. 

(3) Procesul verbal de constatare a contravenției se comunică în copie  contravenientului 
de către organul ce a aplicat sancțiunea în termen de cel mult o lună de la data aplicării acestuia. 

(4)  Împotriva procesului verbal de constatare a contravenției se poate face plângere  
în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia care se depune la Judecătoria Suceava. 

(5) Fiecare entitate implicată în aplicarea prezentului regulament are obligația să  asigure 
urmărirea punerii în executare a proceselor verbale de contravenție, în sensul transmiterii acestora 
în regim de urgență către SERVICIUL COLECTAREA CREANȚELOR BUGETARE, după 
expirarea termenului legal de formulare a plânegrii de către contravenient. 

Art. 9. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către Primar, 
împuterniciții acestuia, polițiști și jandarmi; 

Art. 10. Contravențiilor prevăzute de prezenta H.C.L. Bălăceana, le sunt aplicabile  
dispozițiile O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificărie și 
completările prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 
 

CAPITOLUL II 
ACTIVITĂȚI   EDILITAR   GOSPODĂREȘTI 

 
 
Art.11 Constituie contravenție următorele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel  

de condiții, încât, potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu amenda 
după cum urmează: 

-    De la 500 lei la 1000 lei pentru PERSOANE FIZICE 
-    De la 2000 lei la 2500 lei pentru PERSOANE JURIDICE 
1. Neîntreținerea fațadelor clădirilor, magazinelor, chioscurilor sau tonetelor prin lucrări  

de reparații, zugrăvire sau vopsire, de către agenții economici, instituții și persoane fizice; 
2. Neexecutarea operațiunii de deratizare, dezinsecție, dezinfecție în condițiile prevăzute  

de normele legale; 
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3. Neluarea măsurilor de salubrizare și împrejmuire a terenurilor neocupate din  
intravilan, de către proprietari sau administratori. 

4. Desființarea sau mutarea abuzivă a platformelor de gunoi care deservesc proprietarii; 
5. Împrejmuirea sau rezervarea unor suprafețe aparținând domeniului public sau privat  

fără autorizare legală dată de cei în drept. 
6. Amenajarea de terase pe domeniul public, pe suprafețe mai mari decât cele aprobate. 
7. Neefectuarea sau efectuarea necorespunzătoare, de către persoanele fizice sau  

juridice, a operațiilor de menținere a curățeniei, înlăturarea zăpezii, gheții sau poleiului, a 
trotuarelor și rigolelor ( inclusiv a grătarelor gurilor pluviale) din dreptul locuinței sau a sediilor.  

8. Nepăstrarea în bună stare de folosință a băncilor, coșurilor de gunoi, indicatoarelor,  
panourilor de afișaj, locurilor de joacă pentru copii, precum și a altor dotări de mobilier urban. 

9. Neaducerea domeniului public la starea inițială după efectuarea unor lucrări edilitar –  
gospodărești. 

10. Refuzul cetățenilor de a toaleta arborii aflați la limita proprietății cu domeniul public,  
ale căror ramuri pătrund în instalațiile electrice, de internet și televiziune.  

11. Refuzul cetățenilor de a efectua curățenie în locuințele pe care le deține în proprietate  
sau cu chirie, a anexelor gospodărești, a curților și împrejmuirilor acestora, dacă situația creează 
disconfort vecinilor. 
 

 
CAPITOLUL III 

Administrarea  domeniului  public 
 
 

Art. 13  Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de  
condiții încât, potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu amendă, după 
cum urmează: 
 
 -de la 500 lei la 1000 lei pentru Persoane Fizice  
 -de la 2000 lei la 2500 lei pentru Persoane Juridice: 
 
 1. Desfășurarea comerțului stradal pe alte amplasamente decât cele aprobate de Consiliul 
Local, pe bază de plan urbanistic de detaliu sau studiu de amplasare. 
 2. Desfășurarea comerțului stradal pe alt mobilier decât cel aprobat. 
 3. Respectarea criteriilor privind amplasamentul pentru desfășurarea comerțului stradal. 
 4. Refuzul de a achita taxele prevăzute pentru folosirea parcărilor publice. 
 5. Accesul, oprirea și staționarea în parcările publice și / sau în stațiile de MAXI – TAXI, a 
vehiculelor persoanelor fizice sau juridice care efectuează transport de persoane în regim de taxi.  

6. Spălarea autovehiculelor pe domeniul public. 
7. Abandonarea pe domeniul public a aparatelor de orice fel, utilaje defecte, tonete, 

chioșcuri, construcții metalice.  
8. Montarea pe domeniul public de mobilier, chioșcuri, corturi, tonete pentru parcuri de 

distracție sau alte manifestări fără autorizațiile legale. 
9. Montarea schelelor sau macaralelor de construcții pe domeniul public, fără autorizări și 

fără plata taxelor legale. 
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10. Murdărirea domeniului public prin efectuarea unor lucrări de reparații la autovehicule, 
ori urmare a exploatării autovehiculelor. 

11. Amplasarea rulotelor și containerelor de construcții pe domeniul public fără autorizarea 
și achitarea taxelor legale. 

12. Ocuparea domeniului public cu orice construcții provizorii sau material, fără autorizarea 
și achitarea taxelor legale. 

13. Necurățirea, neîntreținerea și nerespectarea spațiului de parcare de către deținătorii 
legali. 

14. Nesalubrizarea domeniului public la terminarea activităților autorizate de către 
deținătorii legali. 

15. Obstrucționarea personalului Administrației Locale Bălăceana în desfășurarea 
activităților de ridicare a vehiculelor. 
 
 
 

CAPITOLUL IV 
GOSPODĂRIREA, ECOLOGIZAREA ȘI SALUBRIZAREA  

CORESPUNZĂTOARE A LOCALITĂȚII 
 

 Conform art.8 din Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea  localităților 
urbane și rurale, Consiliul local și Primăria comunei Bălăceana, au obligația de a crea un climat de 
ordine și curățenie pe teritoriul administrativ, în acest sens, vor asigura următoarele măsuri: 
  

I.Obligațiile și răspunderile Consiliului Local și ale Primarului 
Primarul comunei Bălăceana, județul Suceava are obligația de a propune spre aprobare 

Consiliului Local Bălăceana următoarele măsuri: 
a) măsuri necesare pentru protecția sănătății publice, cu sprijinul și supravegherea organelor 

de specialitate din localitate 
 respecatrea de către persoanele fizice a normelor de igienă în gospodărie 
 întreținerea în condiții corespunzătoare de salubrizare a surselor și instalațiilor de apă. 
 efectuarea dezinsecției și deratizărilor la instituțiile publice și agenții economici de pe 

raza comunei Bălăceana 
Termen: Permanent . Răspunde: Asistent medical comunitar și agenții economici de pe raza 
comunei Bălăceana. 

b) Măsuri corespunzătoare pentru conservarea și protecția mediului și prevenirea poluării 
accidentale a mediului  și a cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolată a deșeurilor de 
către agenții economici sau de către cetățeni 
 Se va monitoriza materialului  activitatea persoanelor fizice care dețin gatere și 

circulare pentru debitarea lemnos de pe raza comunei; 
 Se vor vărui arborii de pe aliniamentul drumurilor publice din localitate 

 
Termen: Permanent . Răspunde: Persoana cu atribuții în domeniul protecției mediului  și 

coordonare a  activităților de salubrizare, respectiv  viceprimarul comunei. 
 

c) Amenajarea de locuri speciale pentru depozitarea gunoaielor 
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 La nivelul comunei Bălăceana colectarea separată a deșeurilor (fracție uscată/fracție 
umedă) se realizează în saci menajeri , după sistemul “din poartă în poartă” la 
nivelul populației și în europubele la nivelul unor instituții și agenți economici, 
acestea fiind valorificate de către operatorul contractat S.C. RITMIC S.R.L. 
ILIȘEȘTI, după următorul program : fracția uscată-în prima sâmbătă din lună, 
fracția umedă în fiecare zi de vineri a fiecărei săptămâni 

Termen: Permanent . Răspunde: Persoana cu atribuții în domeniul protecției mediului  și 
coordonare a  activităților de salubrizare, respectiv  viceprimarul comunei și personalul din cadrul 
compartimentului pază administrativ. 

 
d) Respectarea prevederilor legale și a documentațiilor de amenajarea  teritoriului și urbanism 

aprobate, precum și a normelor privind executarea construcțiilor 
 Urmărirea modului de executarea a lucrărilor de construire  și a respectării 

disciplinei  în construcții; 
 Se va urmări că lucrările autorizate  și începute să se încadreze în termenele stabilite 

prin autorizația de construire; 
 inventarierea drumurilor care s-au degradat în urma calamităților  în vederea 

efectuării lucrărilor de balastare. 
 Înființarea sau extinderea cimitirelor fără acordul autorităților  locale.  
 Neîmprejmuirea incintelor șantierelor de construcții sau a punctelor de lucru și  
 neinstalarea panourilor de avertizare și identificare cu următoarele elemente: 

denumirea obiectivului, datele de identificare ale constructorului și durata lucrării. 
 Nesemnalizarea corespunzătoare conform dispozițiilor legale, a punctelor de lucru,  
 atât pe timp de zi , cât și pe timp de noapte, pentru evitarea accidentelor. 
 Neasigurarea curățirii anvelopelor și a șenilor autovehiculelor sau vehiculelor de 

orice  
 fel la ieșirea din șantiere, stații de betoane, din exploatările petroliere, precum și din 

alte asemenea locuri, dacă prin starea acestora s-a murdărit domeniul public.  
 Murdărirea domeniului public cu orice fel de materiale : balast, mortare, noroi,  
 betoane, deșeuri sau alte materiale, precum și cu produse agricole, etc. 
 Nemenținerea ordinii și curățeniei șantierelor. 
 Nesemnalizarea și neîmprejmuirea clădirilor care nu mai prezintă siguranță în  
 exploatare. 

 
Termen: Permanent . Răspunde: Persoana cu atribuții de urbanism. 
 
 
e) Repararea și întreținerea străzilor , a drumurilor comunale, pădurilor, podețelor, curățarea 

și amenajarea șanțurilor, modernizarea drumurilor existente și realizarea unor drumuri 
comunale noi. 
 Efectuarea de lucrări de întreținere și curățenie pe drumurile publice, mai ales de pe 

cele care străbat centrul comunei; 
 Se vor lua măsuri de igienizare  a zonelor de protecție pe toate drumurile publice; 
 Se vor efectua lucrări de refacere și pietruire a unor drumuri comunale, drum, pouri 

care s-au degradat pe perioada iernii; 
 

Termen: Permanent . Răspunde: Viceprimarul. 
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f) Măsuri pentru curățirea și salubrizarea digurilor și a malurilor, a cursurilor de apă și 

prevenirea poluării apelor. 
 Acțiuni de curățire a albiilor minore ale pâraielor de pe raza comunei Bălăceana, 

din zona podețelor cu beneficiarii dreptului de ajutor social. 
 Decolmatarea și curățirea șanțurilor  de către cetățenii  și agenții economici care își 

desfășoară activitatea  de pe raza  comunei Bălăceana. 
 

II. Instituțiilor publice, persoanele  fizice și juridice au următoarele obligații: 
 

a) Să întrețină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate , anexele 
gospodărești , curțile și împrejmuirile acestora, precum și instalațiile aferente acestora, 
prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice; 

b) Să asigure curățarea  fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul 
străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de 
consiliul local  

c) Să asigure repararea, spălarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, 
întreținerea firmelor și a fațadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv 
spălarea, curățarea și zugrăvirea periodică a acestora; 

d) Să asigure curățenia pe terenurile  și locurile depozitate aflate în proprietate, precum și 
pe căile de acces; 

e) să asigure curățenia și igiena în mobilele și incintele deținute sub orice formă, inclusiv 
prin activități de curățare, dezinsecție și deratizare, potrivit  normelor stabilite de 
consiliul local; 

f) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum și 
materialele refolosibile, numai în locuri special amenajate sau autorizate de autoritatea 
administrației publice locale; 

g) să mențină curățenia părții carosabile, a locurilor publice și a locurile de parcare pe care 
le folosesc; 

h) să îndepărteze zăpada și gheața din dreptul  imobilelor pe care le au în proprietate și de 
pe locurile de parcare  pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de Consiliul Local; 
i) să respecte măsurile  stabilite de lege și reglementările locale pentru asigurarea 

igienei publice și curățeniei din localitate. În acest sens, în conformitate cu O.U.G.  
nr. 92/2021 din 19 august 2021privind regimul deşeurilor , cu modificările și 
completările ulterioare, să asigure separarea corespunzătoare celor două fluxuri de 
deșeuri :fracție uscată (hârtie, metal, plastic, sticlă, ș.a), în prima sâmbătă din lună; 
fracție umedă (deșeuri menajre și similar obișnuite, resturi alimentare sau cele 
rezultate din producerea hranei zilnice), săptămânal în fiecare zi de vineri; 
colectarea separată a deșeurilor  ( fracție uscată/fracție umendă) se realizează în saci 
menajeri , după sistemul  “din poartă în poartă” la nivelul populației și  în europubele 
la nivelul unor instituții și agenți economici, acestea fiind valorificate de către 
operatorul contractat S.C. RITMIC S.R.L. ILIȘEȘTI; 

j) Să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea  acestora pe 
drumurile publice; 

k) Să curețe și să întrețină șanțurile, rigolele și podețele aferente proprietății; 
l) să finalizeze construcțiile începute, pe baza autorizațiilor de construire eliberate de 

Consiliul Județean Suceava, în condițiile ți în termenele stabilite de acestea; 
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m) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spațiilor expres marcate; 
n) este interzis pășunatul animalelor pe terenurile proprietate private a altor cetățeni 

fără acordul prealabil al acestora 
 

Termen: Permanent . Răspund: Instituțiile publice, persoanele fizice și juridice. 
 

III. Sancțiuni pentru nerespectarea planului de măsuri pentru gospodărirea, ecologizarea și 
salubrizarea  corespunzătoare a localității din comuna Bălăceana, județul Suceava 
 
 Nerespectarea Planului de măsuri menționate mai sus, atrage după sine răspunderea 
disciplinară, civilă sau contravențională, după caz, dacă faptele săvârșite nu constituie infracțiuni 
potrivit legii penale. 

1. Contravențiile săvârșite prin încălcarea  prevederilor prezentei hotărâri se sancționează 
după cum urmează: 

a) Cu amendă de la 100 lei - la 300 lei pentru persoanele juridice și cu amendă de la 25 lei 
6la 100 lei pentru persoanele fizice pentru contravențiile prevăzute la punctul II, lit.a), 
b) și c); 

b) Cu amendă de la 300 lei la 500 lei pentru persoanele juridice și cu amendă de la 50 lei 
la 500 lei pentru persoanele fizice pentru contravențiile prevăzute la punctul II, lit. d), 
e), g), h), j) și k); 

c) Cu amendă de la 500 lei la 1500 lei pentru persoanele juridice și cu amendă de la 300 
lei la 1000 lei pentru persoanele fizice pentru contravențiile prevăzute la punctul II, 
lit.f), i) și l), m), n) și o); 

2. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se 
face de către primar sau împuterniciți ai acestuia; 

3. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunii precum și stabilirea despăgubirilor se 
face prin proces verbal întocmit în trei exemplare din care unul se comunică 
contravenientului. 

4. Sancțiunile prevăzute în prezenta hotărâre se aplică atât persoanelor juridice cât și celor 
fizice. 

5. Contravențiile prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederilor O.G. 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

CAPITOLUL   VI 
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ ȘI ILUMINATUL PUBLIC 

 
 

 Art. 15 Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de 
condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu amendă, după 
cum urmează:  
 

- De la 500 la 1.000 lei pentru Persoane Fizice 
- De la 2.000 la 2.500 lei pentru Persoane Juridice : 
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1.Nemenținerea și nefixarea la cota pavajului a pieselor vizibile ( trape, capace, grătare, 
răsuflători, etc.). 

2. Deteriorarea aparatelor de măsură și control, a căminelor unde sunt amplasate acestea, a 
conductelor, racordurilor și robineților.  

3. Nepoziționarea stălpilor de rețele electrice pe amplasamentele aprobate. 
4. Distrugerea rețelei și a lămpilor de iluminat public, dacă nu îndeplinește elementele 

constitutive ale unei infracțiuni. 
5. Modificarea iluminatului public cu ocazia diferitelor manifestări, fără autorizări legale. 
6. Înlocuirea și montarea altor lămpi de iluminat public decât cele autorizate legal.  
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