ANUNȚ

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 184/2013 privind
îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a
municipiului Constanța;
Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis nr. 51,
Constanța, Cod poștal 900725, tel./fax. 0241/488150

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică, începând cu data de
04.05.2018, forma consolidată a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea
HCL nr. 184/2013 pentru îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului,
întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța;
Proiectul de hotărâre poate fi consultat:
- La sediul Direcției Generale Poliția Locală din str. Amzacea nr. 13
- Pe site-ul oficial la adresa www.primăria-constanța.ro, la secțiunea “Transparență
decizională”,
- Precizăm că proiectul a fost afișat pe site începând cu data de 15.02.2018.
În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, până la data de 14.05.2018, se pot trimite propuneri,
sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii
publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise în scris:
- Prin poștă, la sediul Direcției generale poliția locală, din str. Amzacea nr.13
- Prin fax, la nr. 0241/484220;
- Prin email, la adresa mugurel.petcu@primaria-constanta.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea
activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a
municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de
_______________________.
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Decebal
Făgădău înregistrată sub nr. 20865/08.02.2018.
.
Ținând cont de raportul de specialitate al Direcției generale poliția locală
înregistrat sub nr. 60457/11.04.2018, prin care se propune modificarea şi completarea
HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului,
întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța.
Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice,
comerț, turism, agrement și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertaţilor
cetaţeanului.
Având în vedere art.
Ținând cont de prevederile Legii nr. 155/2010 a poliției locale; Ordinului nr.
119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de
viata al populatiei; Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția
mediului; Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată; O.G.
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin. (2), lit. b) și c), art. 36 alin. (6) lit. a) și ale art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

ART. 1 Se modifică art. 3 pct. 14 care va avea următorul conținut: “să asigure
viabilitatea trotuarului prin îndepărtarea zăpezii şi a gheţii din zona imobilelor, precum
şi a ţurţurilor de ştreaşină şi depozitarea acestora în afara părţii carosabile şi în alte
locuri în care circulaţia pietonală să nu fie afectată, imediat după încetarea fenomenelor
meteo nefavorabile (viscol, ninsoare, polei, depunere de gheață)”.
ART. 2
Se introduce la art. 3 pct. 16 care va avea următorul conținut: “
proprietarii terenurilor virane situate în intravilanul municipiului Constanța au
obligația să le împrejmuiască și să amplaseze pe aceste terenuri, la loc vizibil, pe
frontul stradal, un panou care să cuprindă sintagma “ PROPRIETATE PRIVATĂ” și
numărul stradal aferent sau parcelă și lot atunci când imobilul nu are alocat un astfel
de număr”.
Împrejmuirea se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991
modificată și completată, cu un model de gard care trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
- înălțimea gardului să fie de cel puțin 2 metri;
- materialul din care e confecțíonat este orice model de plasă metalică care va
fi dublat cu plasă de umbrire de culoare verde pe care se vor aplica benzi
reflectorizante pentru a îndeplinii condiția de protecție pe timp de noapte.
ART. 3
Se introduce la art. 3 pct. 17 care va avea următorul conținut:
“deținătorii de imobile de pe raza municipiului Constanța au obligația de a afișa în loc
vizibil plăcuțe cu numărul stradal aferent imobilului”
ART. 4 Se modifică art. 4 alin. (2) care va avea următorul conținut:
“nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 punctele 4-6, 8-12, 15 și 16 constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 500 lei la 1000 lei
pentru persoanele fizice şi de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoanele juridice”
ART. 5 Se modifică art. 4 prin introducerea alin. (3) care va avea următorul
conținut: “nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 3 punctul 17 constituie contravenţie
şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 200 lei la 400 lei pentru persoanele
fizice şi de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele juridice”.
ART. 6 Se modifică art. 5 pct.1 care va avea următorul conținut: “neluarea
măsurilor de efectuare a curăţeniei, dezinsecţiei, dezinfecţiei sau deratizării în
gospodăriile proprii sau sedii, la o perioada de maxim 6 luni, inclusiv la subsolurile
blocurilor, în spaţiile comune sau pe amplasamentele pentru colectarea gunoiului.
Pentru asociaţiile de locatari/proprietari, limita de demarcaţie o reprezintă jumătatea
distanţei dintre blocuri aparținând unor asociații diferite”

ART. 7 Se modifică art. 5 pct. 9 care va avea următorul conținut: “deteriorarea
sau degradarea sub orice formă a dotărilor urbane, dacă fapta nu constituie infracţiune”
ART. 8 Se modifică art. 5 pct. 14 care va avea următorul conținut: “depozitarea
în suprafaţa locativă sau în curţi, imobile, spaţii comune sau în orice alte locuri în care
este afectată siguranţa sau buna vecinătate, a oricăror materiale, bunuri sau substanţe
care sunt inflamabile sau urât mirositoare”
ART. 9 Se modifică art. 5 pct. 15 care va avea următorul conținut: “arderea
substanţelor sau materialelor de orice natură, a deşeurilor vegetale, menajere sau de
altă natură, în recipiente de colectare, în locuri publice sau în orice alte locuri.”
ART. 10 Se modifică art. 7 pct. 1 care va avea următorul conținut: “distrugerea,
ruperea sau tăierea florilor, tăierea arborilor sau arbuştilor fără autorizație , tăierea sau
ruperea crengilor acestora ori distrugerea scoarţei trunchiului acestora, inclusiv
operaţiuni de toaletare, fără acordul prealabil din partea departamentului de specialitate
(Serviciul gestionare spații verzi din cadrul Primăriei municipiului Constanța)”
ART. 11 Se modifică art. 7 pct. 2 care va avea următorul conținut: “amenajarea
de grădini de zarzavat pe domeniul public fără acordul prealabil din partea
departamentului de specialitate (Serviciul gestionare spații verzi din cadrul Primăriei
municipiului Constanța)”
ART. 12 Se modifică art. 7 pct. 3 care va avea următorul conținut: “deteriorarea
spaţiilor verzi sau a celor cu această destinaţie din parcuri, grădini publice, cât şi din
vecinătatea imobilelor, prin orice mijloace, cu excepția trecerii cu piciorul sau a
așezării pe acestea a persoanelor”
ART. 13 Se modifică art. 7 pct. 4 care va avea următorul conținut: “Practicarea

jocurilor sportive profesionale care utilizează echipamente ce ar putea deprecia calitatea
suprafețelor înierbate (încălțăminte cu crampoane, executarea de gropi pentru minigolf,
etc.) sau a activităţilor de dresaj a animalelor de companie în alte locuri publice, în afara
celor special destinate şi amenajate în acest scop”

ART. 14 Se modifică art. 7 pct. 8 care va avea următorul conținut: “Efectuarea
de lucrări neautorizate pe spaţiile verzi, precum şi neaducerea la starea iniţială a
spaţiilor verzi de către executantul unei lucrări, în termen şi de calitate, astfel cum este
prevăzut în Anexa 7 la HCL nr. 189/30.06.2017, în urma efectuării lucrărilor autorizate
de intervenţie în domeniul public/privat al municipiului Constanța”
ART. 15
ART. 16
ART. 17
ART. 18
ART. 19
ART. 20

Art. 9 pct. 5 SE ABROGĂ
Art. 9 pct. 6 SE ABROGĂ
Art. 9 pct. 7 SE ABROGĂ
Art. 9 pct. 8 SE ABROGĂ
Art. 9 pct. 9 SE ABROGĂ
Art. 9 pct. 10 SE ABROGĂ

ART. 21 Art. 9 pct. 11 SE ABROGĂ
ART. 22 Art. 9 pct. 12 SE ABROGĂ
ART. 23 Art. 9 pct. 13 SE ABROGĂ
ART. 24 Art. 9 pct. 14 SE ABROGĂ
ART. 25 Art. 9 pct. 15 SE ABROGĂ
ART. 26 Art. 9 pct. 16 SE ABROGĂ
ART.27 Art. 9 pct. 36 SE ABROGĂ
ART.28 Art. 9 pct. 37 SE ABROGĂ
ART.29 Art. 9 pct. 39 SE ABROGĂ
ART. 30 Se modifică art. 9 pct. 28 care va avea următorul conținut: “ Circulaţia
vehiculelor fără a poseda autorizaţie/aviz, pe falezele şi locurile destinate promenadei
pietonale.
ART. 31 Se modifică art. 9 pct. 31 care va avea următorul conținut: “ Ocuparea
fără drept sau punerea în imposibilitate a folosirii unui loc de parcare public sau a unui
loc de parcare rezervat de către o persoană fizică sau juridică, semnalizat şi delimitat
corespunzător”
ART. 32 Se introduce la art. 9 pct. 46 care va avea următorul conținut: “culegerea
(strângerea), manipularea, transportul, vânzarea materialelor reciclabile și/sau a altor
deșeuri, în alte condiții decât cele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare la nivelul
municipiului Constanța”
ART.33 Se introduce la art. 9 pct. 47 care va avea următorul conținut: “ îndemnul
la săvârșirea faptelor de la punctul 46, cumpărarea materialelor reciclabile și/sau altor
deșeuri precum și încărcarea acestora în mijloace de transport, în locuri neautorizate.”
ART.34 Se modifică art. 10 alin. 1 care va avea următorul conținut:
“nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 9 punctele 1-2, 17-25, 28-31, 35-40, 42,
43, 45, 46 și 47 se sancţionează cu amendă contravenţională de la 400 la 800 lei pentru
persoanele fizice şi de la 500 la 1000 lei pentru persoanele juridice”
ART. 35 Se introduce la art. 10 alin. (3) care va avea următorul conținut: “pentru
contravenția prevăzută la punctul 46 și 47 persoana împuternicită să aplice
sancţiunea dispune şi confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din
contravenţii, potrivit dispoziţiilor OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare și a O.G. 14/2007 republicată
pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate în
proprietatea privată a statului”
ART. 36 Se modifică art. 12 alin. 1 care va avea următorul conținut:
“nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 punctele 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18,
20, 21, se sancţionează cu amendă contravenţională de la 500-1000 lei pentru
persoanele fizice şi de la 1000-1500 pentru persoanele juridice”

ART. 37 Se modifică art. 12 alin. (3) care va avea următorul conținut: “pentru
contravenția prevăzută la art.11, punctul 14 se dispune măsura desființării lucrărilor
improvizate”
ART. 38 Art. 13 pct. 5 ABROGAT prin HCL nr. 427/2017
ART. 39 Se introduce la art. 15 pct. 8 care va avea următorul conținut: “pe raza
municipiului Constanța este interzisă creșterea păsărilor și animalelor în cartierele cu
blocuri de locuințe și în vecinătatea instituțiilor cu excepția animalelor de companie”
ART. 40 Se introduce la art. 15 pct. 9 care va avea următorul conținut: “se
stabilește ca zonă de protecție a litoralului, 500m de la luciul de apă al mării sau al
lacurilor Mamaia și Tăbăcăriei – zonă în care se interzice creșterea animalelor”
ART. 41 Se introduce la art. 15 pct. 10 care va avea următorul conținut: “pentru
prevenirea apariției și difuzării bolilor epizootice, persoanele fizice din zonele în care
este permisă creșterea animalelor conform prezentei hotărâri, au următoarele obligații:
a. Să amplaseze adăposturile sau orice alte construcții pentru creșterea păsărilor
și animalelor la o distanță de cel puțin 10 m de orice locuință sau stradă, încât
să nu producă poluarea mediului înconjurător sau disconfort vecinilor;
b. Să aibă asigurată sursa de apă potabilă și scurgere separată de restul locuinței;
c. Să păstreze în permanență curățenia cu respectarea strictă a regulilor sanitare
veterinare și de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea și îngrijirea păsărilor
și animalelor;
d. Să nu adăpostească, pășuneze sau furajeze păsările sau animalele pe
terenurile pe care sunt depozitate resturi menajere și reziduuri industriale,
precum și la o distanță mai mică de 100 de metri de căile de comunicație
(străzi, cale ferată);
e. Să nu folosească în hrana păsărilor și animalelor resturi menajere provenite
din pubele, platforme sau depozite de gunoi neorganizate;
f. Să supravegheze păsările și animalele astfel ca acestea să nu treacă sau să
rămână libere pe drumurile publice, spații verzi și terenuri în perimetrul
construibil din municipiul Constanța”
ART. 42 Se introduce la art. 15 pct. 11 care va avea următorul conținut:
“aruncarea de animale decedate sau de resturi de animale în alte locuri decât cele
special amenajate”
ART. 43 Se introduce la art. 16 alin. (1) care va avea următorul conținut:
“nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 15 punctele 1-9 și 11 se sancţionează cu
amendă contravenţională de la 500 lei la 1000 lei.”
ART. 44 Se introduce la art. 16 alin. (2) care va avea următorul conținut:
“nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 15 pct. 10 se sancţionează după cum
urmează:

- pentru nerespectarea obligaţiilor de la lit. a, b și f cu amendă contravențională de
la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice și de la 1000 lei la 1500 lei
- pentru nerespectarea obligaţiilor de la lit. c, d și e cu amendă contravențională de
la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 lei la 2500 lei”
ART. 45 Se modifică titlul capitolului VI, care va avea următorul conținut:
REGLEMENTĂRI
PRIVIND
DEŢINEREA
PĂSĂRILOR
ȘI/SAU
ANIMALELOR PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANŢA
ART. 46 Se modifică art. 20 alin. 1 care va avea următorul conținut: “Pentru
vehiculele sau bunurile care se află în situaţiile prevăzute de art. 5 pct. 19, art. 9 pct. 1,
14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45 şi art. 13 pct. 5, se poate dispune de către împuterniciţii Primarului, poliţiştii locali
din cadrul Direcţiei Generale Poliţia Locală, ofiţerii şi agenţii Poliţiei Române cu
atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice sau circulaţia rutieră, măsura blocării,
ridicării, transportării şi depozitării acestora în spaţii special amenajate, până la
restituirea acestora proprietarilor sau deţinătorilor legali, cu respectarea prevederilor
legale şi după recuperarea integrală a cheltuielilor aferente acestor activităţi.
ART. 47 Se modifică art. 25 care va avea următorul conținut: “la data intrării
prezentei în vigoare, prevederile HCL nr.10/2009 și a altor hotărâri privind
completarea și modificarea HCL nr. 10/2009, precum și alte prevederi contrare se
abrogă și își încetează aplicabilitatea HCL nr. 390/22.09.2003, HCL nr.
389/24.08.2000, modificată și completată prin HCL nr. 365/02.10.2001 și HCL nr.
77/27.02.2012”.
ART. 48 Se modifică art. 26 care va avea următorul conținut:
1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către
agentul constatator;
(2) Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice
certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se
aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei;
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), procesul-verbal se poate încheia şi în lipsa
contravenientului, după stabilirea identităţii acestuia, menţionându-se aceasta în
procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori;
(4) Pentru amenzile contravenţionale în cuantum de până la 2.500 lei,
contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumătate din minimul amenzii
prevăzute în H.C.L.
(5) În cazul prevăzut la alin. (4), agentul constatator eliberează contravenientului
chitanţa reprezentând contravaloarea amenzii, în care se menţionează data, numele şi
prenumele contravenientului, fapta săvârşită, actul normativ care stabileşte şi
sancţionează contravenţia, numele, prenumele şi semnătura agentului constatator,
nemaifiind necesară încheierea procesului-verbal de constatare a contravenţiei dacă nu
se dispune şi o sancţiune contravenţională complementară.

ART. 49 Se introduce art. 27 care va avea următorul conținut: “Pentru
contravențiile prevăzute la art.9, pct.1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 31, 32, 34, 35,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46. – sancțiunea se va aplica proprietarului vehiculului așa
cum este el definit în prezenta hotărâre.
Proprietar – persoană fizică sau juridică, înscrisă în certificatul de
înmatriculare/înregistrare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi, în
baza unui drept legal (contract de leasing), vehicule înmatriculate/înregistrate în
România, respectiv persoana fizică ori juridică, înscrisă în certificatul de
înmatriculare/înregistrare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi, în
baza unui drept legal (contract de leasing), vehicule înmatriculate/înregistrate în alte
state”
ART. 50 Celelalte prevederi ale HCL nr. 184/31.07.2013 rămân neschimbate.
ART. 51 Compartimentul relații consiliul local și administrația publică locală va
comunica prezenta hotărâre Direcției generale poliția locală în vederea aducerii la
îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.
Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: __________pentru,
______împotrivă, ________abțineri.
La data adoptării sunt în funcție ________din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

CONSTANȚA
Nr. ______/__________

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR

Nr. 62675/13.04.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, necesitatea
armonizării prevederilor H.C.L. nr. 184/2013 cu prevederile legii cadru și existența
unor fapte care încalcă normele de conviețuire socială, care nu sunt reglementate
satisfăcător la nivelul municipiului Constanța, ne argumentăm punctul de vedere pe
următoarele considerente:
- Modificările şi completările H.C.L. nr. 184/2013 sunt necesare pentru buna
desfăşurare a activităţii Direcţiei generale poliţia locală și pentru îmbunătățirea
imaginii municipiului Constanța;
- Atât vehiculele cu tracțiune animală, cât și cele împinse sau trase cu mâna,
murdăresc străzile, prin dejecțiile produse de animale sau prin răspândirea pe
carosabil a deșeurilor pe care le transportă, poluează mediul și creează un aspect
urbanistic neplăcut străzilor pe care se deplasează;
- Arterele de circulație existente sunt deja aglomerate și circulația
vehiculelor cu tracțiune animală și a celor împinse sau trase cu mâna, nu fac decât
să îngreuneze deplasarea autovehiculelor pe străzile din municipiul Constanța;
- Având în vedere că este mult îngreunată identificarea terenurilor și a
construcțiilor din cauza lipsei plăcutei cu numărul imobilului de pe gardul sau fațada
acestuia, considerăm
necesară, pentru identificarea corectă și rapidă a
proprietarului, afișarea pe imobil a plăcuțelor cu numărul stradal aferent;
- De asemenea, există un număr de prevederi cuprinse în H.C.L nr.184/2013
care au fost preluate în alte acte normative, motiv pentru care este necesară
abrogarea acestora;
- Este necesară coroborarea prevederilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravențiilor și a prevederilor O.G. nr. 14/2007 rep. pentru
reglementarea modului și a condițiilor de valorificare a bunurilor intrate în
proprietatea privată a statului cu cele ale HCL. 184/2013 pentru a pune în aplicare
sancțiunile complementare dispuse în cadrul unui proces verbal de constatare și
sancționare.
- Este necesară completarea prevederilor din cadrul capitolului VI :
reglementări privind deținerea păsărilor și/sau animalelor pe raza municipiului
Constanța, cu condițiile de creștere a păsărilor și animalelor în zonele în care este
permisă această activitate, condiții prevăzute în HCL nr. 389/2000 modificată prin
HCL nr. 365/2001 și prin HCL nr. 77/27.02.2012, se propune abrogarea HCL nr.
389/2000 cu toate modificările și completările.
În temeiul art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de
hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea
activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a
municipiului Constanța, pentru a fi supus dezbaterii Consiliului local.

PRIMAR,
DECEBAL FĂGĂDĂU

R O M Â N I A
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECŢIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ
SERVICIUL CONTROL PROTECȚIA MEDIULUI
Operator de date cu caracter personal nr.10886

NESECRET
Constanța
Nr. 60457/11.04.2018
Ex. nr. 1/1

REFERAT
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local
Constanţa nr. 184/2013 privind îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire,
protecţia mediului, întreţinere şi înfrumuseţare a municipiului Constanţa

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, necesitatea
armonizării prevederilor H.C.L. nr. 184/2013 cu prevederile legii cadru și existența
unor fapte care încalcă normele de conviețuire socială, care nu sunt reglementate
satisfăcător la nivelul municipiului Constanța, ne argumentăm punctul de vedere pe
următoarele considerente:
- Modificările şi completările H.C.L. nr. 184/2013 sunt necesare pentru buna
desfăşurare a
activităţii Direcţiei generale poliţia locală și pentru îmbunătățirea imaginii
municipiului Constanța;
- Atât vehiculele cu tracțiune animală, cât și cele împinse sau trase cu mâna,
murdăresc
străzile, prin dejecțiile produse de animale sau prin răspândirea pe carosabil a
deșeurilor pe care le transportă, poluează mediul și creează un aspect urbanistic
neplăcut străzilor pe care se deplasează;
- Arterele de circulație existente sunt deja aglomerate și circulația vehiculelor
cu tracțiune
animală și a celor împinse sau trase cu mâna, nu fac decât să îngreuneze deplasarea
autovehiculelor pe străzile din municipiul Constanța;
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- Având în vedere că este mult îngreunată identificarea terenurilor și a
construcțiilor din
cauza lipsei plăcutei cu numărul imobilului de pe gardul sau fațada acestuia,
considerăm necesară, pentru identificarea corectă și rapidă a proprietarului, afișarea
pe imobil a plăcuțelor cu numărul stradal aferent;
- De asemenea, există un număr de prevederi cuprinse în H.C.L. nr. 184/2013
care au fost
preluate în alte acte normative, motiv pentru care este necesară abrogarea acestora;
- Este necesară coroborarea prevederilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul
juridic al
contravențiilor și a prevederilor O.G. nr. 14/2007 rep. pentru reglementarea modului și
a condițiilor de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului cu cele
ale HCL. 184/2013 pentru a pune în aplicare sancțiunile complementare dispuse în
cadrul unui proces verbal de constatare și sancționare.
- Este necesară completarea prevederilor din cadrul capitolului VI :
reglementări privind
deținerea păsărilor și/sau animalelor pe raza municipiului Constanța, cu condițiile de
creștere a păsărilor și animalelor în zonele în care este permisă această activitate,
condiții prevăzute în HCL nr. 389/2000 modificată prin HCL nr. 365/2001 și prin HCL
nr. 77/27.02.2012, se propune abrogarea HCL nr. 389/2000 cu toate modificările și
completările.
În consecinţă, în conformitate cu art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale propunem inițierea unui proiect de hotărâre de consiliu
local pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.184/2013, după cum urmează:
ART. 1 Se modifică art. 3 pct. 14 care va avea următorul conținut: “să asigure
viabilitatea trotuarului prin îndepărtarea zăpezii şi a gheţii din zona imobilelor, precum
şi a ţurţurilor de ştreaşină şi depozitarea acestora în afara părţii carosabile şi în alte
locuri în care circulaţia pietonală să nu fie afectată, imediat după încetarea fenomenelor
meteo nefavorabile (viscol, ninsoare, polei, depunere de gheață)”.
ART. 2
Se introduce la art. 3 pct. 16 care va avea următorul conținut: “
proprietarii terenurilor virane situate în intravilanul municipiului Constanța au
obligația să le împrejmuiască și să amplaseze pe aceste terenuri, la loc vizibil, pe
frontul stradal, un panou care să cuprindă sintagma “ PROPRIETATE PRIVATĂ” și
numărul stradal aferent sau parcelă și lot atunci când imobilul nu are alocat un astfel
de număr”.
Împrejmuirea se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991
modificată și completată, cu un model de gard care trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
- înălțimea gardului să fie de cel puțin 2 metri;
- materialul din care e confecțíonat este orice model de plasă metalică care va
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fi dublat cu plasă de umbrire de culoare verde pe care se vor aplica benzi
reflectorizante pentru a îndeplinii condiția de protecție pe timp de noapte.
ART. 3
Se introduce la art. 3 pct. 17 care va avea următorul conținut:
“deținătorii de imobile de pe raza municipiului Constanța au obligația de a afișa în loc
vizibil plăcuțe cu numărul stradal aferent imobilului”
ART. 4 Se modifică art. 4 alin. (2) care va avea următorul conținut:
“nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 punctele 4-6, 8-12, 15 și 16 constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 500 lei la 1000 lei
pentru persoanele fizice şi de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoanele juridice”
ART. 5 Se modifică art. 4 prin introducerea alin. (3) care va avea următorul
conținut: “nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 3 punctul 17 constituie contravenţie
şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 200 lei la 400 lei pentru persoanele
fizice şi de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele juridice”.
ART. 6 Se modifică art. 5 pct.1 care va avea următorul conținut: “neluarea
măsurilor de efectuare a curăţeniei, dezinsecţiei, dezinfecţiei sau deratizării în
gospodăriile proprii sau sedii, la o perioada de maxim 6 luni, inclusiv la subsolurile
blocurilor, în spaţiile comune sau pe amplasamentele pentru colectarea gunoiului.
Pentru asociaţiile de locatari/proprietari, limita de demarcaţie o reprezintă jumătatea
distanţei dintre blocuri aparținând unor asociații diferite”
ART. 7 Se modifică art. 5 pct. 9 care va avea următorul conținut: “deteriorarea
sau degradarea sub orice formă a dotărilor urbane, dacă fapta nu constituie infracţiune”
ART. 8 Se modifică art. 5 pct. 14 care va avea următorul conținut: “depozitarea
în suprafaţa locativă sau în curţi, imobile, spaţii comune sau în orice alte locuri în care
este afectată siguranţa sau buna vecinătate, a oricăror materiale, bunuri sau substanţe
care sunt inflamabile sau urât mirositoare”
ART. 9 Se modifică art. 5 pct. 15 care va avea următorul conținut: “arderea
substanţelor sau materialelor de orice natură, a deşeurilor vegetale, menajere sau de
altă natură, în recipiente de colectare, în locuri publice sau în orice alte locuri.”
ART. 10 Se modifică art. 7 pct. 1 care va avea următorul conținut: “distrugerea,
ruperea sau tăierea florilor, tăierea arborilor sau arbuştilor fără autorizație , tăierea sau
ruperea crengilor acestora ori distrugerea scoarţei trunchiului acestora, inclusiv
operaţiuni de toaletare, fără acordul prealabil din partea departamentului de specialitate
(Serviciul gestionare spații verzi din cadrul Primăriei municipiului Constanța)”
ART. 11 Se modifică art. 7 pct. 2 care va avea următorul conținut: “amenajarea
de grădini de zarzavat pe domeniul public fără acordul prealabil din partea
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departamentului de specialitate (Serviciul gestionare spații verzi din cadrul Primăriei
municipiului Constanța)”
ART. 12 Se modifică art. 7 pct. 3 care va avea următorul conținut: “deteriorarea
spaţiilor verzi sau a celor cu această destinaţie din parcuri, grădini publice, cât şi din
vecinătatea imobilelor, prin orice mijloace, cu excepția trecerii cu piciorul sau a
așezării pe acestea a persoanelor”
ART. 13 Se modifică art. 7 pct. 4 care va avea următorul conținut: “Practicarea
jocurilor sportive profesionale care utilizează echipamente ce ar putea deprecia calitatea
suprafețelor înierbate (încălțăminte cu crampoane, executarea de gropi pentru minigolf,
etc.) sau a activităţilor de dresaj a animalelor de companie în alte locuri publice, în afara
celor special destinate şi amenajate în acest scop”
ART. 14 Se modifică art. 7 pct. 8 care va avea următorul conținut: “Efectuarea
de lucrări neautorizate pe spaţiile verzi, precum şi neaducerea la starea iniţială a
spaţiilor verzi de către executantul unei lucrări, în termen şi de calitate, astfel cum este
prevăzut în Anexa 7 la HCL nr. 189/30.06.2017, în urma efectuării lucrărilor autorizate
de intervenţie în domeniul public/privat al municipiului Constanța”
ART. 15 Art. 9 pct. 5 SE ABROGĂ
ART. 16 Art. 9 pct. 6 SE ABROGĂ
ART. 17 Art. 9 pct. 7 SE ABROGĂ
ART. 18 Art. 9 pct. 8 SE ABROGĂ
ART. 19 Art. 9 pct. 9 SE ABROGĂ
ART. 20 Art. 9 pct. 10 SE ABROGĂ
ART. 21 Art. 9 pct. 11 SE ABROGĂ
ART. 22 Art. 9 pct. 12 SE ABROGĂ
ART. 23 Art. 9 pct. 13 SE ABROGĂ
ART. 24 Art. 9 pct. 14 SE ABROGĂ
ART. 25 Art. 9 pct. 15 SE ABROGĂ
ART. 26 Art. 9 pct. 16 SE ABROGĂ
ART.27 Art. 9 pct. 36 SE ABROGĂ
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ART.28 Art. 9 pct. 37 SE ABROGĂ
ART.29 Art. 9 pct. 39 SE ABROGĂ
ART. 30 Se modifică art. 9 pct. 28 care va avea următorul conținut: “ Circulaţia
vehiculelor fără a poseda autorizaţie/aviz, pe falezele şi locurile destinate promenadei
pietonale.
ART. 31 Se modifică art. 9 pct. 31 care va avea următorul conținut: “ Ocuparea
fără drept sau punerea în imposibilitate a folosirii unui loc de parcare public sau a unui
loc de parcare rezervat de către o persoană fizică sau juridică, semnalizat şi delimitat
corespunzător”
ART. 32 Se introduce la art. 9 pct. 46 care va avea următorul conținut: “culegerea
(strângerea), manipularea, transportul, vânzarea materialelor reciclabile și/sau a altor
deșeuri, în alte condiții decât cele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare la nivelul
municipiului Constanța”
ART.33 Se introduce la art. 9 pct. 47 care va avea următorul conținut: “ îndemnul
la săvârșirea faptelor de la punctul 46, cumpărarea materialelor reciclabile și/sau altor
deșeuri precum și încărcarea acestora în mijloace de transport, în locuri neautorizate.”
ART.34 Se modifică art. 10 alin. 1 care va avea următorul conținut:
“nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 9 punctele 1-2, 17-25, 28-31, 35-40, 42,
43, 45, 46 și 47 se sancţionează cu amendă contravenţională de la 400 la 800 lei pentru
persoanele fizice şi de la 500 la 1000 lei pentru persoanele juridice”
ART. 35 Se introduce la art. 10 alin. (3) care va avea următorul conținut: “pentru
contravenția prevăzută la punctul 46 și 47 persoana împuternicită să aplice
sancţiunea dispune şi confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din
contravenţii, potrivit dispoziţiilor OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare și a O.G. 14/2007 republicată
pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate în
proprietatea privată a statului”
ART. 36 Se modifică art. 12 alin. 1 care va avea următorul conținut:
“nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 punctele 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18,
20, 21, se sancţionează cu amendă contravenţională de la 500-1000 lei pentru
persoanele fizice şi de la 1000-1500 pentru persoanele juridice”
ART. 37 Se modifică art. 12 alin. (3) care va avea următorul conținut: “pentru
contravenția prevăzută la art.11, punctul 14 se dispune măsura desființării lucrărilor
improvizate”
ART. 38 Art. 13 pct. 5 ABROGAT prin HCL nr. 427/2017
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ART. 39 Se introduce la art. 15 pct. 8 care va avea următorul conținut: “pe raza
municipiului Constanța este interzisă creșterea păsărilor și animalelor în cartierele cu
blocuri de locuințe și în vecinătatea instituțiilor cu excepția animalelor de companie”
ART. 40 Se introduce la art. 15 pct. 9 care va avea următorul conținut: “se
stabilește ca zonă de protecție a litoralului, 500m de la luciul de apă al mării sau al
lacurilor Mamaia și Tăbăcăriei – zonă în care se interzice creșterea animalelor”
ART. 41 Se introduce la art. 15 pct. 10 care va avea următorul conținut: “pentru
prevenirea apariției și difuzării bolilor epizootice, persoanele fizice din zonele în care
este permisă creșterea animalelor conform prezentei hotărâri, au următoarele obligații:
a. Să amplaseze adăposturile sau orice alte construcții pentru creșterea păsărilor
și animalelor la o distanță de cel puțin 10 m de orice locuință sau stradă, încât
să nu producă poluarea mediului înconjurător sau disconfort vecinilor;
b. Să aibă asigurată sursa de apă potabilă și scurgere separată de restul locuinței;
c. Să păstreze în permanență curățenia cu respectarea strictă a regulilor sanitare
veterinare și de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea și îngrijirea păsărilor
și animalelor;
d. Să nu adăpostească, pășuneze sau furajeze păsările sau animalele pe
terenurile pe care sunt depozitate resturi menajere și reziduuri industriale,
precum și la o distanță mai mică de 100 de metri de căile de comunicație
(străzi, cale ferată);
e. Să nu folosească în hrana păsărilor și animalelor resturi menajere provenite
din pubele, platforme sau depozite de gunoi neorganizate;
f. Să supravegheze păsările și animalele astfel ca acestea să nu treacă sau să
rămână libere pe drumurile publice, spații verzi și terenuri în perimetrul
construibil din municipiul Constanța”
ART. 42 Se introduce la art. 15 pct. 11 care va avea următorul conținut:
“aruncarea de animale decedate sau de resturi de animale în alte locuri decât cele
special amenajate”
ART. 43 Se introduce la art. 16 alin. (1) care va avea următorul conținut:
“nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 15 punctele 1-9 și 11 se sancţionează cu
amendă contravenţională de la 500 lei la 1000 lei.”
ART. 44 Se introduce la art. 16 alin. (2) care va avea următorul conținut:
“nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 15 pct. 10 se sancţionează după cum
urmează:
- pentru nerespectarea obligaţiilor de la lit. a, b și f cu amendă contravențională de
la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice și de la 1000 lei la 1500 lei
- pentru nerespectarea obligaţiilor de la lit. c, d și e cu amendă contravențională de
la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 lei la 2500 lei”
6/8
Constanța, Str. Amzacea nr. 13
Tel./Fax: 0241 – 484 212 / 0241 – 484 220
Confidențial ! Date cu caracter personal, prelucrate conform prevederilor Legii nr. 677/2001

ART. 45 Se modifică titlul capitolului VI, care va avea următorul conținut:
REGLEMENTĂRI
PRIVIND
DEŢINEREA
PĂSĂRILOR
ȘI/SAU
ANIMALELOR PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANŢA
ART. 46 Se modifică art. 20 alin. 1 care va avea următorul conținut: “Pentru
vehiculele sau bunurile care se află în situaţiile prevăzute de art. 5 pct. 19, art. 9 pct. 1,
14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45 şi art. 13 pct. 5, se poate dispune de către împuterniciţii Primarului, poliţiştii locali
din cadrul Direcţiei Generale Poliţia Locală, ofiţerii şi agenţii Poliţiei Române cu
atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice sau circulaţia rutieră, măsura blocării,
ridicării, transportării şi depozitării acestora în spaţii special amenajate, până la
restituirea acestora proprietarilor sau deţinătorilor legali, cu respectarea prevederilor
legale şi după recuperarea integrală a cheltuielilor aferente acestor activităţi.
ART. 47 Se modifică art. 25 care va avea următorul conținut: “la data intrării
prezentei în vigoare, prevederile HCL nr.10/2009 și a altor hotărâri privind
completarea și modificarea HCL nr. 10/2009, precum și alte prevederi contrare se
abrogă și își încetează aplicabilitatea HCL nr. 390/22.09.2003, HCL nr.
389/24.08.2000, modificată și completată prin HCL nr. 365/02.10.2001 și HCL nr.
77/27.02.2012”.
ART. 48 Se modifică art. 26 care va avea următorul conținut:
1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către
agentul constatator;
(2) Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice
certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se
aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei;
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), procesul-verbal se poate încheia şi în lipsa
contravenientului, după stabilirea identităţii acestuia, menţionându-se aceasta în
procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori;
(4) Pentru amenzile contravenţionale în cuantum de până la 2.500 lei,
contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumătate din minimul amenzii
prevăzute în H.C.L.
(5) În cazul prevăzut la alin. (4), agentul constatator eliberează contravenientului
chitanţa reprezentând contravaloarea amenzii, în care se menţionează data, numele şi
prenumele contravenientului, fapta săvârşită, actul normativ care stabileşte şi
sancţionează contravenţia, numele, prenumele şi semnătura agentului constatator,
nemaifiind necesară încheierea procesului-verbal de constatare a contravenţiei dacă nu
se dispune şi o sancţiune contravenţională complementară.
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ART. 49 Se introduce art. 27 care va avea următorul conținut: “Pentru
contravențiile prevăzute la art.9, pct.1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 31, 32, 34, 35,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46. – sancțiunea se va aplica proprietarului vehiculului așa
cum este el definit în prezenta hotărâre.
Proprietar – persoană fizică sau juridică, înscrisă în certificatul de
înmatriculare/înregistrare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi, în
baza unui drept legal (contract de leasing), vehicule înmatriculate/înregistrate în
România, respectiv persoana fizică ori juridică, înscrisă în certificatul de
înmatriculare/înregistrare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi, în
baza unui drept legal (contract de leasing), vehicule înmatriculate/înregistrate în alte
state”
Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
Comisar-șef de poliție
TUDOREL DOGARU
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