
Anexa nr. 1 la HCL nr. 71/2009 

 
MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI LA NORMELE DE BUNĂ GOSPODĂRIRE PE 

TERITORIUL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE 

 
 
 
 

I. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 8 – (1) Este interzisă abandonarea pe domeniul public (pieţe, străzi, trotuare, 

parcuri, zone verzi, etc.), a vehiculelor, a caroseriilor sau a părţilor din vehicule, a 
utilajelor, sau a subansamblelor acestora . 
 (2) Este interzisă expunerea sau abandonarea pe domeniul public a aparatelor 
electrice sau electrocasnice, sau a subansamblelor acestora ( denumite prin legislaţia în 
vigoare DEEE-uri), în afara perioadelor destinate colectării acestora, anunţate prin 
mijloace media de către operatorul de salubritate. 
 (3) Este interzisă expunerea sau abandonarea pe domeniul public a mobilierului 
uzat, deteriorat a subansamblelor sau părţilor de mobilier, a uşilor, ferestrelor demontate, 
sau a oricăror obiecte sau materiale ce pot fi considerate deşeuri voluminoase (care nu pot 
fi colectate prin mijloace uzuale: pubele, containere inclusiv cele destinate pentru 
colectare selectivă) în afara perioadelor destinate colectării acestora, anunţate pentru zona 
în cauză prin mijloace media de către operatorul de salubritate. 
 (4) Este interzisă expunerea sau abandonarea pe domeniul public a deşeurilor 
vegetale rezultate din toaletarea arborilor sau arbuştilor din cosirea ierbii sau alte deşeuri 
rezultate din întreţinerea zonelor verzi publice sau private, în afara zilelor destinate 
colectării acestora în programarea făcută publică prin mijloace media de către operatorul 
de salubritate. 
 (5) Este interzisă expunerea sau abandonarea pe domeniul public a materialelor de 
construcţii sau a materialelor rezultate din demolări, cu excepţia suprafeţelor închiriate în 
acest scop de la autoritatea administraţiei publice locale pentru depozitarea temporară a 
materialelor de construcţii respectiv a recipienţilor pentru colectare deşeuri din demolări 
puse la dispoziţie de operatorul de salubritate. 
 (6) Alineatele 2, 3, 4 şi 5 ale prezentului articol se referă inclusiv la zonele 
împrejmuite sau amenajate în incinta sau în jurul locurilor de colectare a deşeurilor 
amplasate pe domeniul public. 
 (7) Deşeurile prevăzute la alineatele  2, 3, 4 şi 5, pot fi predate şi în afara 
programelor de colectare anunţate de operatorul de salubritate la centrele de colectare 
indicate de operatorul de salubritate cu respectarea orarului zilnic de funcţionare a 
acestora.” 
 

II. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art. 10. - Persoanele fizice şi juridice sunt obligate la: 

a) curăţarea zilnică a trotuarului din dreptul imobilelor pe care le folosesc cu orice titlu, 
şi/sau a trotuarului de serviciu care leagă imobilul de trotuarul principal aflat la marginea 
străzii, în cazul în care acestea nu sunt arondate în responsabilitatea operatorului de 
salubritate. Aceste prevederi se aplică şi parcărilor publice concesionate. 



 
III. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 12. - (1) Şantierele de construcţii de orice fel şi dimensiuni vor fi prevăzute 

obligatoriu cu platformă şi instalaţie de curăţare şi spălare a roţilor autovehiculelor de 
transport şi utilajelor de construcţii care ies din incinta şantierului. 

(2) Se interzice: 
a) – intrarea pe străzi cu orice fel de vehicule având pneurile murdare sau 

transportul în condiţii improprii a oricăror produse sau materiale. Se vor utiliza mijloace 
de transport adecvate naturii materialului transportat care să nu permită împrăştierea 
acestora în timpul deplasării. Amenda se cumulează cu cea prevăzută la art. 10 alin. (1) 
lit. c, în caz de necurăţare din proprie iniţiativă a drumului sau trotuarului murdărit. 

b) - circulaţia pe arterele municipiului a vehiculelor cu roţi fără pneuri sau 
bandaje de protecţie, roţi dinţate sau şenilate care ar degrada carosabilul; 

c) - crearea de obstacole cu vehicule, utilaje, materiale sau panouri publicitare 
neautorizate a părţii carosabile a drumurilor, a trotuarelor, a accesului la containerele de 
gunoi, a porţilor de la imobile precum şi a autovehiculelor parcate corect; 

d) - parcarea autovehiculelor în zone nepermise, cum ar fi: spaţiile verzi, 
terenurile de joacă pentru copii, etc. 

e) - urcarea şi oprirea pe trotuar a oricăror vehicule destinate transportului de 
marfă, produse sau materiale, chiar dacă prin aceasta se urmăreşte uşurarea încărcării sau 
descărcării lor; 

f) - circulaţia bicicletelor, motocicletelor şi a tuturor vehiculelor cu tracţiune 
mecanică sau animală pe trotuare, în parcuri, zone verzi şi locurile de agrement cu 
excepţia autovehiculelor de intervenţie şi de salvare, care sunt în misiune; 

g) - folosirea patinelor cu rotile pe drumurile publice deschise pentru circulaţia 
vehiculelor şi în locurile publice aglomerate; traversarea străzilor se face cu viteza redusă 
şi numai pe trecerile de pietoni, ori la colţul străzii; 

h) - aplicarea de afişe, scrierea sau desenarea fără drept pe pereţii clădirilor, pe 
garduri sau pe alte obiecte aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a 
acestora precum şi dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunţurilor şi 
afişelor legal expuse în locuri anume destinate. 

i) neutilizarea colectoarelor de excremente la animalele de tracţiune a atelajelor, 
în timpul circulaţiei acestora pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe. 

j) – murdărirea carosabilului prin măturarea prafului sau altor tipuri de deşeuri de 
pe trotuare; 

k) - necolectarea resturilor de iarbă sau crengi de pe carosabil şi trotuare după 
tunderea gazonului respectiv toaletarea arborilor şi arbuştilor.” 
 

IV. Din prevederile articolului 15 se elimină sintagma „termice”. 
 

V. Alineatul (1) al articolului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art.18. - (1) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să asigure ori de câte ori 
este necesar curăţirea trotuarelor de zăpadă şi gheaţă în dreptul imobilelor pe care le 
folosesc cu orice titlu, respectiv, a trotuarului de serviciu care leagă imobilul de trotuarul 
principal aflat la marginea străzii, în cazul în care acestea nu sunt arondate în 
responsabilitatea operatorului de salubritate.”  



 
VI. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art. 29. - (1) Este interzisă introducerea în containerele amplasate pentru 

deşeurile menajere sau fracţiunile acestora colectate selectiv, a următoarelor tipuri de 
deşeuri: 
 a) deşeuri rezultate din construcţii sau demolări; 
 b) pământ rezultat din excavări; 
 c) deşeuri periculoase de natura bateriilor alcaline, acumulatorilor, resturilor de 
lacuri şi vopsele, uleiuri minerale; 
 d) deşeuri vegetale din grădini şi zone verzi; 
 e) jar aprins din soba de gătit sau încălzit; 
 f) gunoi de grajd, excremente de animale; 
 g) cadavre de animale; 
 h) deşeurile voluminoase; 
 i) DEEE-urile; 
 j) sticla plană. 
 

(2) Deşeurile  din construcţii sau demolări care nu fac parte din categoria 
deşeurilor periculoase, respectiv pământul rezultat din excavări se transportă prin grija 
beneficiarului sau de către operatorul de salubritate la depozitul de deşeuri autorizat. 

(3) Deşeurile prevăzute la lit. c),d),h),i),j) sunt preluate de către operatorul de 
salubritate în cadrul acţiunilor organizate şi anunţate prin mijloace media, respectiv la 
centrul de colectare municipal. 

 (4) Gunoiul de grajd şi excrementele de animale vor fi utilizate în mod 
obligatoriu în scop agricol iar transportul şi depozitarea lor pe domeniul public este 
interzisă.” 

 
VII. Prevederile art. 30 alin. (3) se abrogă. 

 
VIII. La art. 32 se introduce un nou alineat, alin. (5) cu următorul text: 

  “(5) Persoanele fizice şi juridice care deţin cu orice titlu terenuri libere de 
construcţii au obligaţia de a le menţine în stare de curăţenie şi răspund contravenţional în 
cazul în care creează, sau acceptă crearea pe acestea de depozite necontrolate de deşeuri 
de orice fel.”   
 

IX. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 35 – (1) Resturile şi deşeurile provenite din activităţile specifice unităţilor 

medico-sanitare-spitale, policlinici, dispensare, cabinete medicale individuale, alte 
asemenea, vor fi depozitate şi distruse conform reglementărilor specifice din domeniu. 

(2) Aruncarea acestora, depozitarea în locuri publice, inclusiv în locurile de 
colectare a deşeurilor menajere, constituie contravenţie şi se sancţionează conform 
prezentei hotărâri, dacă prin modul de comitere nu s-au săvârşit fapte prevăzute de Legea 
penală. 

(3) Cei vinovaţi, pe lângă plata contravenţiei, vor fi obligaţi la plata cheltuielilor 
legate de distrugerea acestor deşeuri.” 
 



X. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 36. - Persoanele care construiesc, repară sau demolează construcţii de orice 

fel sunt obligate să asigure în permanenţă curăţenia în zona şantierului, respectând 
prevederile art. 12 alin.(1).” 
 

XI. Din cuprinsul art. 39. sintagma de “salubritate” se va înlocui cu sintagma “de 
apă şi canalizare”. 
 

XII.  După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 39^1, cu următorul 
text: 
“Art. 39^1 -  Prevederile secţiunii 2 se completează cu prevederile Caietului de sarcini şi 
al Regulamentului serviciilor publice de salubrizare în municipiul Sfântu Gheorghe, 
aprobate prin H.C.L. nr. 44/2008.” 
 

XIII. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 46. – (1) Întreţinerea spaţiilor verzi aflate în proprietatea individuală a 
persoanelor fizice şi/sau juridice, se efectuează prin grija utilizatorilor acestora cu orice 
titlu. 
 (2) Întreţinerea spaţiilor verzi aflate în proprietate publică, terenurilor de joacă,  
parcărilor publice, respectiv trotuarelor se efectuează de către asociaţiile de 
proprietari/locatari învecinate, cu respectarea prevederilor contractului de administrare 
încheiat cu autoritatea administraţiei publice locale, sau de către autoritatea administraţiei 
publice locale în nume propriu sau prin operator. Contractul-cadru de administrare 
(întreţinere)  a zonei verzi publice este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta Normă. 
 (3) Operaţiunile de întreţinere şi indicatorii de performanţă aferenţi vor fi detailate 
în contractul de concesiune încheiate cu operatorul de salubritate respectiv 
înregulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public. 
 (4) Membrii asociaţiilor de proprietari/locatari care nu optează pentru încheierea 
contractului de administrare (întreţinere) a zonei verzi publice din jurul condominiilor vor 
plătii un tarif al cărei valoare va fi stabilită prin Hotărâre  de către Consiliul Local Sfântu 
Gheorghe. 

(5) Fondul încasat din acest tarif de administare (întreţinere) a zonelor verzi 
publice se va utiliza exclusiv pentru finanţarea lucrărilor de întreţinere a zonelor verzi 
pentru care nu s-a încheiat contract cu asociaţiile de proprietari/locatari.”  
 

XIV. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art. 51. - (1) Parcurile, grădinile publice şi zonele de agrement şi sport, cât şi 

construcţiile şi instalaţiile aflate pe teritoriul acestora pot fi folosite numai în scopul 
căruia au fost destinate. Folosirea lor în alte scopuri, fără acordul Consiliului Local 
constituie contravenţie. 

(2) – Deşeurile rezultate din intreţinerea zonelor verzi de către asociaţiile de 
proprietari/locatari, sau locatarii caselor particulare se transportă gratuit de operatorul de 
salubritate, în cadrul programului anunţat prin mijloace media. 
   (3) – În cazul nerespectării programului anunţat de operatorul de salubritate, 
transportul deşeurilor vegetale se efectuează contra cost de către operator, sau prin grija 
persoanelor fizice sau juridice producătoare a deşeurilor la centrul de colectare al 



operatorului cu respectarea programului de funcţionare.”   
 
 XV. La articolul 64 se introduce lit.d cu următorul cuprins: 
  “d) efectuarea lucrărilor de izolaţii exterioare la blocurile de locuinţe în cazul în 
care lucrările nu se efectuează pe suprafaţa completă a cel puţin unei faţade de clădire.” 
 

XVI. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art. 75. – Constituie contravenţie următoarele fapte săvârşite de instituţii 

publice, agenţi economici, alte personae juridice, cetăţeni, asociaţiile de locatari sau 
proprietari şi se sancţionează, după cum urmează: 

a) cu amendă de la 50 lei la 150 lei pentru persoanele fizice şi de la 100 lei la 500 
lei pentru persoanele juridice încălcarea prevederilor art. 5, art. 7, art. 8, art. 10, art.11, 
art.12 alin. (2) lit. f,g, art. 13, art. 14, art. 18, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23, art. 25, art. 26 
alin. (2), art. 36, art. 41 lit. c), art. 42, art. 47-51, art. 53, art. 56 lit a), b) şi d), art. 57-59, 
art. 61, art. 66-70; 

b) cu amendă de la 150 lei la 300 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 
1000 lei pentru persoanele juridice încălcarea prevederilor art. 4, art. 9, art.12 (1) alin. (2) 
lit. a-e, h) şi i).  art. 15 lit a) şi d), art. 17, art. 21, art. 24, art. 26 alin. (1), art. 27-31, art. 
32 alin. (2), art. 33, art. 34, art. 39, art. 40, art. 41 lit, a) şi b), art. 43-45, art. 54, art. 55, 
art. 56 lit. c), art. 60, art. 62, art. 64, art. 65. 

c) Cu amendă de la 300 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1000 lei la 
25.000 lei pentru persoanele juridice încălcarea prevederilor art. 32 alin. (4) alin. (5), art. 
35, art. 52, art. 63, art.71.   

d) Cu amendă de la 1000 la 1500 lei şi demontarea izolaţiei montate 
neregulamentar în cazul încălcării prevederilor art. 64 lit. d. 
 


