
ROMĂNIA
JUDEŢUL  SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI  CAREI

H O T Ă R Ă R E A   Nr.57/ 2007

privind aprobarea Regulamentului de Salubrizare al Municipiului Carei

Consiliul local al mun.Carei judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai
2007.

Avănd în vedere raportul de specialitate al Compartimentului Comercial şi Protecţia Mediului
privind  Regulamentul  de  salubrizare  a  mun.Carei,  referatele  comisiilor  de  specialitate  precum  şi
discuţiile purtate în cadrul şedinţei,

În baza art.5 şi 6 din Leg. nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor,
În temeiul art.36 alin.2 lit.d) şi art.45 alin.1 din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

republicată,

H O T Ă R E Ş T E;

Art.1 Se aprobă Regulamentul de Salubrizare a Municipiului Carei, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărăre.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărări se încredinţează Compartimentul Comercial
şi Protecţia Mediului.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ
Torzsa  Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

jr.Sroth  Clara
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CAPITOLUL  IV  OBLIGAŢII  SPECIFICE

Art.48 Obligaţiile asociaţiilor de proprietari, deţinători de imobile sau apartamente, locatari, tu-
turor cetăţenilor din mun.Carei;

a)să asigure ţi să menţină curăţenia trotuarelor aferente, a porţiunilor dintre trotuare şi carosabil,
a locurilor de parcare pe care le deţin sau le folosesc, a locurilor de parcare pe care le deţin sau le folo-
sesc şi a drumurilor pănă la ax, a spaţiilor dintre blocuri, acolo unde nu sunt cuprinse în graficele de
salubrizare;
 b)sa  întreţină curăţenia şi igiena în locuinţe, în anexele gospodăreşti, în curţi, grădini, alte tere-
nuri  pe care  le  deţin  sau le  administrează şi  în  perimetrul  acestora.  Să efectueze prin unităţile  de
specialitate lucrările de deratizare şi dezinfecţie, în termen de 5 zile de la constatarea apariţiei rozătoa-
relor sau insectelor; 

c)să asigure curăţirea şi să execute unde este cazul sanţuri, rigole şi podeţe pentru o mai bună
scurgere a apei meteorice;

d)să îngrijească arborii, florile şi alte plantaţii din faţa şi perimetrul imobilelor pe care le deţin,
din curţi şi să le reamenajejze pe cele degradate;

e)să păstreze curăţenia şi ordinea pe arterele de circulaţie—străzi –în  parcuri, locuri de joacă
pentru copii, locuri de agrement, săli de spectacole şi în alte locuri publice, de asemenea să nu ardă
resturile vegetale şi menajere în curţi, pe străzi şi în containere;

f)să păstreze în bună stare de folosinţă şi să nu degradeze băncile, coşurile şi pubelele de colec-
tare a deseurilor, aparatele de joacă pentru copii. Contravenienţii vor suporta contravaloarea acestora;

g)să desfinţeze împrejmuirile improvizate de pe străzi şi în jurul blocurilor de locuinţe, să nu
cultive legume şi zarzavaturi în perimetrul acestora şi să refacă spaţiile verzi afectate;

h)să transporte alte tipuri de reziduuri şi deseuri (nemenajere) numai pe bază de comandă la
societăţile cu profil de salubritate cu achitarea lucrărilor de preluare şi neutralizare a reziduurilor;

i)la imobilele în care funcţionează societăţi comerciale indiferent de forma de organizare sau
persoane fizice autorizate,  situate  la  parterul  clădirilor, obligaţiile privind executarea şi  întreţinerea
curăţeniei în jurul sediilor şi a punctelor de lucru, revin acestora. În cazul în care sunt spaţii nefolosite,
obligaţiile revin asociaţiilor de proprietari şi locatarilor.

Art.49  Este strict interzisă;
a)aruncarea, deversarea sau depozitarea pe străzi, trotuare, căi de acces, parcuri, terenuri virane,

în containerele / pubele stradale şi alte locuri publice a rezidurilor / resturilor de materiale, alimente,
fructe, gunoi de grajd, moloz, obiecte uzate, uleiuri, carburanţi, etc.;

b)scoaterea gunoaielor şi apelor uzate, din localuri, magazine, imobile sau curţi pe străzi, pre-
cum şi îndepărtarea gunoiului măturat de pe trotuare în rigole sau pe carosabil.

Art.50 În anotimpul de iarnă, regiile autonome, societăţile comerciale, instituţiile, persoanele
juridice, asociaţiile de proprietari şi toţi cetăţenii din mun. Carei, au obligaţia să asigure curăţirea de
zăpadă, gheaţă şi polei a trotuarelor, a scărilor şi a căilor de acces aferente sediului unde îşi desfăşoară
activitatea sau după caz unde domiciliază. După curăţirea de zăpadă sau gheaţă, în cazul formării pole-
iului, trotuarele vor fi presărate cu nisip, rumeguş sau cenuşă. Folosirea sării este interzisă. 
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CAPITOLUL  V
NORME SPECIFICE PRIVIND PROTECŢIA, CONSERVAREA ŞI DEZVOLTAREA

PARCURILOR ŞI ZONELOR VERZI

Art.51 În vederea conservării şi dezvoltării parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi din perimetrul
mun.Carei căt şi protecţia florei se interzice şi constituie contravenţie;

a)tăierea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi, ori lăstari cu sau fără ridicarea
acestora;

b)însuşirea de arbori, puieţi ori lăstari doborăţi de fenomene naturale sau tăiaţi ori scoşi din
rădăcini, fără drept, de alte persoane;

c)distrugerea prin orice mijloc sau degradarea arborilor, puieţilor, lăstarilor, precum şi degrada-
rea mobilierului urbanistic aferent;

d)schimbarea destunaţiei zonei verzi fără autorizaţie;
e)circulaţia cu motociclete sau vehicule, în parcuri;
f)păşunatul în parcuri, zone verzi şi pe străzile municipiului;
g)cosirea fără autorizaţie a ierbii din parcurile şi grădinile publice;
h)distrugerea de zone verzi amenajate cu gazon, gard viu, arbuşti, arbori, flori anuale, bienale

sau perene;
i)degradarea zonelor verzi prin rupere, călcare, tăiere, etc.;
j)împrăştierea,  aruncarea  sau  folosirea  de  substanţe  chimice  toxice  sau  momeli  otrăvite  pe

zonele verzi, fără asigurarea măsurilor de protecţie a faunei;
k)accesul căinilor în parcuri fără lesă şi botniţă;
l)distrugerea sau degradarea nucilor.

CAPITOLUL  VII. 
  SANCŢIUNILE  CONTRAVENŢIONALE

Art.59 Amenzile  contravenţionale  şi  normele colective care se  aplică în  cazul  nerespectării
normelor de salubrizare a mun.Carei stabilite prin prezentul regulament sun;

l)încălcarea prevederilor de la cap.IV, art.48, lit.a, b, c, d, g, h, şi i  în cazul persoanelor fizice
se sancţionează cu amenda cuprinsă între 100—200 RON, iar în cazul persoanelor juridice cu amenda
între 200—400 RON;

m)încălcarea  prevederilor  de  la  cap.IV,  art.48,  lit.e  şi  f, în  cazul  persoanelor  fizice  se
sancţionează cu amenda cuprinsă între 300—500 RON;

n)încălcarea  prevederilor  de  la  cap.IV,  art.49  lit.a, în  cazul  persoanelor  juridice,  se
sancţionează cu amenda cuprinsă între 600—1000 RON, iar  în cazul persoanelor fizice cu amenda
cuprinsă între 300—500 RON;

o)încălcarea  prevederilor  de  la  cap.IV,  art.49,  lit.b, în  cazul  persoanelor  juridice,  se
sancţionează cu amenda cuprinsă între  300—500 RON, iar  în  cazul  persoanelor  fizice  cu  amenda
cuprinsă între 100—200 RON;

p)încălcarea prevederilor de la cap.IV, art.50, în cazul persoanelor juridice se sancţionează cu
amenda cuprinsă între 100—200 RON şi în cazul persoanelor fizice cu amenda cuprinsă între 50—100
RON;

q)încălcarea prevederilor de la cap.V, art.51, lit.a, b, c, d, h, i, j, l, în cazul persoanelor juridice
se sancţionează cu amenda cuprinsă între 500—1000 RON, iar în cazul persoanelor fizice cu amenda
cuprinsă între 200—500 RON;
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r)încălcarea  prevederilor  de  la  cap.V, art.51,  lit.  e,  g,  k în  cazul  persoanelor  fizice,  se
sancţionează cu amenda cuprinsă între 100—200 RON;

s)încălcarea prevederilor de la cap.V, art.51, lit f în cazul persoanelor fizice, se sancţionează cu
amenda cuprinsă între 300—500 RON.

Art.60 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se vor efectue în conformitate cu prevederile
Ordonanţei nr.2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Art.61 Cadrul organizatoric de efectuare a activităţilor în folosul comunităţii va fi asigurat de
către administraţia publică locală şi se va executa conform sentinţei definitive a instanţelor de judecată.

Art.62  Împotriva procesului  verbal  de constatare a  contravenţiei  şi  de aplicare a sancţiunii,
contravenienţii pot face contestaţie la Primăria mun. Carei, în termen de 15 zile de la comunicare,
anexănd procesul verbal de constatare a contravenţiei.

Art.63 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la prezentul regulament, se face de către;
-Primar, angajaţi ai Primăriei mun. Carei anume împuterniciţi prin Dispoziţii ale Primarului;
-Poliţia  Comunitară;
-Poliţia mun. Carei;
-alte persoane împuternicite de către Primar. 
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