
 
 
 
 
 
 
 
 
     H O T Ă R Â R E A  Nr.20  
      din  22 martie 2022.  
 
Privind:   stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a 
comunei Cuca , județul Galați .  
 
Inițiator:  Vlad Mihăiță , primarul comunei Cuca , județul Galați .  
Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului : 282 din 17.01.2022 
 
 
 Consiliul local al comunei Cuca , județul Galați, întrunit în ședință ordinară din 22 
martie 2022 , legal constituită  .  
 
 Dat fiind faptul că a fost respectată procedura prevăzută de art. 7, alin. (1), (2) si (4) 
din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
 Având în vedere art. 30, alin. (7) din Legea nr. 101/2006 privind serviciile publice de 
salubritate a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   
 Având în vedere  art. 24 din Ordonanţa Guvernului României nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Având în vedere  art. 2, alin. (2), ale art. 4, alin. (1) şi (3) şi ale art. 8, alin. (2), lit. d) 
din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare,        
 Având în vedere  art. 3 şi 5 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru 
aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 
 Având în vedere  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ , cu modificările și completările ulterioare ;  
 Având în vedere  art.129 alin.(4) lit. e) precum  şi art.139 alin.(3) lit.e) din  Ordonanţa 
de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
 În temeiul  art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.  din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 
  Adoptă prezenta  H O T Ă R Â R E :  
 
  Art. 1.  Pentru întreţinerea şi exploatarea căilor publice, următoarele fapte constituie 
contravenţii:          
 a)executarea de lucrări sau săpături pe domeniul public sau privat al comunei Cuca , 
fără aprobările legale, neasigurarea împrejmuirilor de protecţie şi iluminare pe timp de 
noapte, nesemnalizarea cu panouri de avertizare a zonelor unde se execută lucrările; 
 b)neaducerea la starea iniţială a zonelor şi terenurilor unde au avut loc lucrări, 
neevacuarea resturilor şi gunoaielor rezultate în urma lucrărilor efectuate, precum şi 
depozitarea acestora în alte locuri decât cele stabilite prin aprobarea acordată; 
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 c)depozitarea sau imobilizarea voluntară pe străzi, trotuare, în parcări, parcuri, pe 
zone verzi, terenuri virane sau piaţă a materialelor de orice fel sau a utilajelor, ambalajelor şi 
altele asemenea, ocuparea şi utilizarea suprafeţelor de teren aparţinând domeniului public sau 
privat al comunei Cuca  fără aprobarea serviciilor publice ale Consiliului local şi fără plata 
taxelor stabilite potrivit legii; 
 d)accesul, staţionarea, parcarea şi circulaţia vehiculelor de orice fel pe zone verzi, 
precum şi spălarea vehiculelor sau a utilajelor pe străzi, în locurile publice, cu excepţia 
locurilor special amenajate în acest scop; 
 Art. 2. Contravenţiile prevăzute la art.1 se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 
500 lei, pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 1.500 lei pentru instituţiile publice şi 
agenţii economici, cu sau fără personalitate juridică      
 Art.3. In vederea creării unor condiţii de viaţă corespunzătoare pentru cetăţenii 
comunei Cuca , a menţinerii şi păstrării curăţeniei, săvârşirea următoarelor fapte constituie 
contravenţii: 
  a) depozitarea sau, aruncarea gunoiului menajer sau a deşeurilor de orice fel (inclusiv 
ambalaje ale produselor alimentare, şerveţele, coji de seminţe, resturi de fructe sau alte 
alimente, etc.) în alte locuri decât în cele  special amenajate ;  
 b) murdărirea străzilor sau trotuarelor cu gunoi, moloz, resturi vegetale, noroi sau 
pământ de pe roţile autovehiculelor ( tractoare , utilaje agricole, etc)   sau prin pierderi de 
materiale din caroseriile acestora; 
 c)neridicarea deşeurilor produse de persoanele fizice sau juridice, de către operatorul 
local concesionar al serviciului public, conform prevederilor contractuale stabilite în 
contractul cadru sau de comun acord cu beneficiarii serviciului; 
 d) scoaterea gunoaielor, a deşeurilor sau a apelor reziduale din localuri, magazine, 
puncte de lucru ale societăţilor comerciale sau alte imobile pe străzi, trotuare sau zone verzi, 
precum şi îndepărtarea gunoiului sau resturilor vegetale măturate şi adunate de pe trotuare 
sau scuaruri în rigole sau pe carosabil; 
 e) deversarea sau evacuarea în mod intenţionat a apelor uzate sau a dejecţiilor din 
instalaţiile sanitare sau de canalizare pe străzi, trotuare, zone verzi sau în apele curgătoare; 
 f) neîndeplinirea obligaţiei de curăţire şi măturare zilnică a trotuarelor, pergolelor şi a 
şanţurilor din faţa imobilelor şi din jurul acestora, de curăţire a gheţii şi zăpezii de pe trotuare 
în perioada sezonului rece, de către proprietarii, utilizatorii sau administratorii acestor 
imobile; 
 Art.4. (1) Contravenţiile prevăzute la art.3 se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 
500 lei  pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 1.500 lei pentru instituţiile publice şi 
agenţii economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice,  
 Art.5. În vederea conservării parcurilor, zonelor și spațiilor verzi de pe raza comunei 
Cuca , județul Galați , săvârşirea următoarelor fapte constituie contravenţii: 
 a)distrugerea, deteriorarea, murdărirea sau degradarea în orice mod sau prin orice 
mijloace a mobilierului urban aferent zonelor verzi, răsturnarea coşurilor de gunoi sau 
schimbarea locurilor acestora, aşezarea cu picioarele pe bănci;  
 b)circulaţia în parcuri cu autovehicule de orice fel sau cu vehicule cu tracţiune 
animală; 
 c) circulaţia pe trotuare şi în parcuri cu biciclete, patine pe rotile sau skate-board-uri, 
în aşa fel încât să provoace deranjarea, disconfortul sau indignarea celorlalţi cetăţeni 
participanţi la traficul pietonul sau aflaţi în parcuri pentru odihnă şi recreere; 
 d) accesul cu animale în incinta parcurilor din comuna Cuca , cu excepţia animalelor 
de companie, care vor fi obligatoriu însoţite, în lesă şi se vor deplasa numai pe aleile 
asfaltate, betonate sau pietruite; 



 e)lăsarea liberă a păsărilor şi animalelor în parcuri, pe zonele verzi sau în alte locuri 
interzise acestora pe teritoriul localității ; 
 f) distrugerea zonelor verzi amenajate cu arbuşti, inclusiv ruperea sau tăierea 
neautorizată a arborilor sau arbuştilor; 
 g) îngrădirea zonelor verzi şi utilizarea acestora în scop agricol sau pentru depozitarea 
de materiale, resturi menajere sau deşeuri de orice fel; 
 h) împiedicarea sau întreruperea activităţilor de toaletare a vegetaţiei, desfăşurată pe 
domeniul public sau privat a comunei , în imediata vecinătate a imobilelor, în vederea 
menţinerii unui nivel de înălţime al vegetaţiei, inclusiv a gardurilor vii, stabilit de către 
autorităţile locale. 
 Art.6 . Contravenţiile prevăzute la art.5 se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 
500 lei, pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1000   lei pentru instituţiile publice şi agenţii 
economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice.  
 Art.7..Săvârşirea următoarelor fapte, privind întreţinerea şi utilizarea clădirilor şi a 
spaţiilor cu altă destinaţie, constituie contravenţii: 
 a) neîntreţinerea în stare corespunzătoare a clădirilor, tonetelor, boutique-rilor, 
chioşcurilor, spaţiilor comerciale unde îşi desfăşoară activitatea cu titlu de folosinţă sau 
proprietate, prin asigurarea spălării geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, vopsirea 
tâmplăriei de lemn, aluminiu sau metal, înlocuirea părţilor de tâmplărie degradate; 
 b)neluarea măsurilor de curăţire a faţadelor locuinţelor şi altor construcţii, tencuirea şi 
zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de Consiliul Local. 
  
 c) menţinerea în stare necorespunzătoare a împrejmuirilor imobilelor, a gardurilor, 
porţilor şi neluarea măsurilor de conservare a construcţiilor; 
 d) aplicarea de afişe, reclame sau anunţuri pe pereţii clădirilor, garduri sau în alte 
locuri decât locurile publice de afişaj de pe raza teritorial-administrativă a comunei Cuca  
inclusiv pe stâlpii de susţinere ai reţelei de alimentare cu energie electrică şi iluminat stradal 
sau montarea de bannere între aceştia, fără acordul scris al proprietarului şi fără aprobarea 
autorităţilor locale; 
 Art.8  Contravenţiile prevăzute la art. 7  se sancționează cu amendă de la 200 la 500 
lei pentru persoane fizice şi de la 500 la 1000  lei pentru instituţiile publice şi agenţii 
economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice,  precum 
și cu  obligativitatea realizării lucrărilor necesare sau  aducerii faţadelor la starea iniţială 
 Art.9 Pentru protejarea mediului înconjurător, următoarele fapte constituie 
contravenţii: 
 a)aruncarea gunoiului menajer produs în gospodăriile individuale în coșurile  de 
gunoi stradal,  a resturilor vegetale, a deșeurilor de lemn sau rezultate din construcţii (moloz, 
cărămizi, bolţari, etc.)  la punctele  stradale de colectare pentru deșeuri reciclabile;    
 b) aprinderea deşeurilor de orice fel în recipiente de colectare, în locuri publice sau în 
orice alte locuri dacă se produce disconfort sau poluare, precum şi folosirea ca şi combustibil 
pentru încălzirea locuinţelor a deşeurilor (textile, de piele, de materiale plastice, cauciuc, etc.) 
sau a resturilor de lemn vopsite, lăcuite sau îmbibate cu lichide industriale specifice; 
 c)aprinderea intenţionată a miriştilor, tufărişului şi vegetaţiei ierboase uscate, fără 
aprobările legale şi fără luarea măsurilor specifice de P.S.I.; 
 d) aruncarea de resturi solide (paie, coceni, crengi, materiale textile etc.) în reţeaua de 
canalizare; 
 e)aruncarea leşurilor animale în alte locuri decât cele special amenajate; 
 f)deversarea în canalele menajere şi pluviale a dejecţiilor provenite de la grajdurile şi 
coteţele - animalelor; 



 g) neluarea măsurilor ce se cuvin pentru menţinerea şi întreţinerea curăţeniei în jurul 
imobilelor şi pentru întreţinerea vegetaţiei aferente până la limita căilor publice de acces în 
zona respectivă, dacă aceste fapte nu constituie contravenţii stabilite prin alte acte normative;
 f) aprinderea sau arderea oricăror produse sau materiale în scopul recuperării 
deşeurilor metalice conţinute în acestea sau pentru distrugerea lor. 
 Art.10 Contravenţiile prevăzute la art.9 se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 
1.000 lei, pentru persoanele fizice şi de la 1.600 la 2500 lei pentru instituţiile publice şi 
agenţii economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice
 +-Art.11 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta 
hotărâre se face prin proces verbal încheiat de primar sau de împuterniciţii acestuia, ofiţerii şi 
subofiţerii ai Postului de Poliție comunală sau polițiști locali .  
 Art.12 Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei, partea nemulţumită 
poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare sau de la data înmânării la 
Judecătoria  Tg. Bujor , județul Galați . 
 Art.13 Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile  de la data încheierii 
procesului - verbal sau, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul 
amenzii prevăzute pentru fapta săvârşită, agentul constatator făcând menţiune despre această 
posibilitate în cuprinsul procesului - verbal. Plata amenzii se face la casieria Primăriei 
comunei Cuca  sau prin virament în contul titularului Primăria Cuca , deschis la Trezoreria 
municipiului Galați.   
 Art.14.Dacă prima fapta săvârşită s-au cauzat prejudicii şi există tarif de evaluare a 
acestora, agentul constatator care stabileşte sancţiunea, stabileşte şi despăgubirea pe bază de 
tarif, iar dacă nu există tarif de evaluare a prejudiciului, partea vătămată îşi va putea valorifica 
pretenţiile potrivit legii civile. 
 Art.15  Prezenta hotărâre se aplică pe raza comunei Cuca , județul Galați . 
 Art.16. Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată, modificată şi 
completată prin Legea nr 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare neexcluzând în 
nici un fel aplicarea celorlalte acte normative în vigoare la această dată. 
 Art 17 Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la adoptare  și 
aducere la cunoștință publică  prin afişarea în locuri publice, precum şi pe site-ul propriu. 
 Art.18 Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în 
termenul stabilit de lege. 
 Art.19   . Secretarul comunei va asigura   transmiterea prezentei hotărâri   Instituţiei 
Prefectului  - judeţul  Galaţi și  primarului comunei în termenul prevăzut de lege și o va 
publica în Monitorul oficial local . 
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