
R O M Â N I A                                                                                                   
JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                                                                 
ORAŞUL DETA                                                                                                 
CONSILIUL LOCAL                                                                                                 
                                                                      
 
 
                                                       H O T Ă R Â R E A
 
                           privind obligaţiile agenţilor economici,instituţiilor şi cetăţenilor 
                           în gospodărirea,întreţinerea şi curăţenia localităţilor, protecţia 
                           apelor şi mediului. 
 
              Consiliul local al oraşului Deta ; 
              Având în vedere referatul nr.2498/2002 cu propunerile Secretarului oraşului Deta privind 
unele măsuri referitoare la gospodărirea, întreţinerea şi curăţenia oraşului, precum şi avizele Comisiilor 
de specialitate ale Consiliului local al oraşului Deta ; 
              Ţinând cont de prevederile O.G nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 
Legea nr. 107/1996 - legea apelor, modificată, Legea nr. 137/1995 - legea protecţiei 
mediului,republicată şi Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;  
              În  temeiul art.38(2), litera “f” şi 46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, adoptă prezenta  
 
                                                           HOTĂRÂRE : 
 
              CAP.1. Gospodărirea, întreţinerea şi curăţenia localităţilor. 
 
              Art.1.Obligaţiile agenţilor economici a instituţiilor publice şi a celorlalte persoane juridice 
sunt : 
 
              a) Să întreţină în stare corespunzătoare clădirile în care îşi desfăşoară activitatea sau le au în 
administrare ori în proprietate,să asigure spălarea geamurilor şi vitrinelor, înlocuirea celor sparte, 
înlocuirea jgheburilor şi burlanelor degradate şi curăţirea lor, întreţinerea firmelor şi a faţadelor, 
curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora ; 
              b) Să asigure o permanentă stare de curăţenie şi ordine în locurile de depozitare a mărfurilor şi 
a materialelor, în curţi şi alte terenuri pe care le deţin ; 
              c) Să asigure împrejmuirea corespunzătoare a imobilelor, întreţinerea şi văruirea pomilor, 
îngrijirea florilor şi a spaţiilor verzi şi a căilor de acces din incinte ; 
              d) Să asigure condiţii de igienă prin operaţii de curăţenie,dezinfecţie şi deratizare a imobilelor; 
              e) Să asigure  curăţenia străzilor  şi trotuarelor  din jurul incintelor, a spaţilor verzi şi a 
plantaţiilor existente. Iarna să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuare astfel să se asigure o 
circulaţie normală a pietonilor ; 
              f) Să păstreze curăţenia şi ordinea la locurile stabilite pentru depozitarea   gunoiului menajer, 
stradal şi de materiale refolosibile ; 
              g) Să-şi amplaseze  la fiecare intrare din stradă un coş de dimensiuni reduse pentru ambalaje 
şi ţigări ; 
              h) Este interzisă depozitarea de către societăţile comerciale,alte unităţi şi instituţii a 
gunoaielor sau a rezidurilor provenite din procesul de producţie în alte locuri decât pe rampele de 
gunoi anume stabilite şi amenajate în acest scop ; 
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              i) Este interzisă depozitarea rezidurilor stradale şi a altor reziduri, chiar temporar,liber pe 
stradă,trotuar sau locuri virane ; 
              j) Să finalizeze construcţiile începute pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi 
în termenele stabilite de acestea şi să ia măsurile necesare în vederea demolării sau refacerii 
construcţiilor cu un grad ridicat de uzură şi care prezintă un pericol public . 
 
 
              Art.2.Societăţile comerciale,agenţii economici şi persoanele particulare  autorizate să execute 
lucrări de construcţii,de reparaţii şi demolări la clădiri,de instalaţii tehnico-sanitare sau întreţinere a 
acestora au următoarele obligaţii: 
 
              a) Să ia măsuri de curăţenie şi întreţinere corespunzătoare în zona de construcţie inclusiv a 
părţilor din calea publică care sunt cuprinse în incinta acesteia ; 
              b) Să depoziteze în ordine toate materialele aprovizionate inclusiv cele rezultate din demolare 
sau săpături în interiorul incintelor ; 
              c) Să degajeze de îndată zonele de lucru de pământ,moloz şi alte reziduri de la lucrările 
respective şi să le transporte  pe traseele şi  la locurile stabilite în acest scop de consiliul local ; 
              d) Să asigure curăţirea şi etanşieitatea vehiculelor la ieşirea din zona construibilă,din staţiile 
de betoane sau alte asemenea locuri pentru a nu murdări căile publice prin împrăştierea încărcăturii cu 
praf,noroi sau alte reziduuri care se află pe vehicule ; 
              e) Să amenajeze drumul de acces în interiorul şantierului şi  până  la  stradă, înainte de 
începerea construcţiei pentru a se evita murdărirea străzilor ; 
              f) Să evite producerea şi  răspândirea prafului prin stropirea cu apă a părţilor de clădire în curs 
de demolare şi a molozului încărcat în vehicule ; 
              g) Să obţină aprobarea şi să respecte condiţiile date de Consiliul local al oraşului Deta privind 
închiderea şi ocuparea străzilor cu materiale, în vederea executării unor lucrări de construcţie şi să nu 
depoziteze pământ,moloz,betoane şi resturi de materiale pe raza oraşului fără aprobare. 
       
              Art.3.Obligaţiile asociaţiilor de proprietarii şi a cetăţenilor. 
 
              a) Asociaţiile de proprietari, toţi cetăţenii au obligaţia să execute lucrările de întreţinere şi 
reparare a locuinţelor, anexelor gospodăreşti, a curţilor pe care le deţin în proprietate,chirie sau în alt 
mod şi a împrejmuirilor acestora ; 
              b) Să asigure tencuirea,zugrăvirea şi vopsirea periodică a părţilor  exterioare a locuinţelor şi a 
altor construcţii amplasate la frontul străzii, înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor degradate precum şi 
efectuarea celorlalte lucrări de reparaţii la faţadele locuinţelor,repararea şi întreţinerea instalaţiilor 
aferente imobilelor ; 
              c) Să cureţe locurile de depozitare şi instalaţiile pentru evacuarea rezidurilor aferente 
imobilelor ; 
              d) Să depoziteze rezidurile menajere numai în recipienţi sau în locuri special amenajate în 
acest scop ; 
              e) Să întreţină curăţenia în locuinţe,anexele gospodăreşti,curte,grădini şi pe celelalte terenuri 
pe care le deţin ; 
              f) Să îngrijească pomii,florile şi alte plantaţii din curţi şi din jurul imobilelor.Să nu taie arborii 
şi arbuştii şi să nu distrugă spaţiile verzi şi florale ;                 
              g) Să asigure întreţinerea şi curăţenia drumurilor,trotuarelor,rigolelor şi şanţurilor de scurgere 
a apei,a podurilor,podeţelor,fântânilor,captărilor de izvoare,să îndepărteze zăpada şi gheaţa din dreptul 
imobilelor în care locuiesc.La solicitarea Primăriei oraşului Deta să participe la acţiunile organizate 
pentru amenajarea şi curăţirea rigolelor, canalelor şi şanţurilor, podurilor şi podeţelor pentru evitarea 
inundaţiilor şi stagnării apelor ; 
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              h) Să asigure curăţenia şi igienizarea grajdurilor şi a celorlalte adăposturi pentru animale şi 
păsări.Să participe la lucrările de asanare a terenurilor mlăştinoase ; 
              i) Să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie în pieţe, târguri şi oboare, în 
parcuri,ştranduri,locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri de agrement, săli de spectacole şi  în alte 
locuri publice ; 
              j) Să păstreze în bună stare de folosinţă şi să nu degradeze coşurile de hârtii, 
băncile,indicatoarele,panourile de afişaj,cabinele telefonice şi alte asemenea dotări amplasate pe 
străzi,precum şi în alte locuri publice ; 
              k) Este strict  interzisă  depozitarea materialelor şi ambalajelor de orice fel, a utilajelor 
agricole, a camioanelor, remorcilor şi maşinilor chiar şi temporar pe spaţiile din faţa imobilelor,pe 
domeniul public ; 
              l) Să nu circule cu utilaje agricole care degradează drumurile publice din intravilanul oraşului 
Deta şi satul Opatiţa. 
                Pagubele produse ca urmare a distrugerilor drumurilor vor fi suportate de persoanele 
vinovate. 
              m) Să finalizeze construcţiile începute pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile 
şi în termenele stabilite de acestea şi să ia măsurile necesare în vederea demolării sau refacerii 
construcţiilor cu un grad ridicat de uzură şi care prezintă un pericol public . 
  
              CAP.2.Protecţia apelor. 
 
              Art.4.Pentru conservarea,dezvoltarea şi protecţia resurselor de apă precum şi  asigurarea unei 
curgeri libere a apelor,următoarele fapte constituie contravenţii şi se      sancţionează cu amendă : 
              a) Amplasarea în albii majore de noi obiective economice sau sociale,inclusiv de noi 
locuinţe,fără avizul de amplasament,precum fără avizul sau autorizaţia de gospodărire a apelor sau fără 
respectarea măsurilor de protecţie împotriva inundaţiilor ; 
              b) Nerespectarea de către persoanele fizice  şi persoanele juridice a regimului impus în zonele 
de protecţie ; 
              c) Nerespectarea de către utilizatorii de apă a obligaţiilor legale care le revin privind 
gospodărirea raţională a apei,întreţinerea şi repararea instalaţiilor proprii sau a celor din sistemele de 
alimentare cu apă şi canalizare-epurare ; 
              d) Depozitarea în albii sau pe malurile cursurilor de apă,ale canalelor,lacurilor,bălţilor,pe 
diguri sau în zonele de protecţie a acestora a materialelor de orice fel ; 
              e) Spălarea, în cursurile de apă sau în lacuri şi pe malurile acestora a  vehiculelor şi 
autovehiculelor, a altor utilaje şi agregate mecanice ; 
              f) Spălarea, în cursurile de apă sau în lacuri şi pe malurile acestora, a animalelor 
domestice,dezinfectate cu substanţe toxice,a obiectelor de uz casnic prin folosirea detergenţilor şi a 
ambalajelor ce au conţinut de pesticide sau alte substanţe periculoase ; 
              g) Folosirea de canale deschise,pentru scurgerea apelor fecaloid-menajere sau a apelor cu 
conţinut toxic ;  
              h) Nerespectarea de către persoane fizice sau juridice  a restricţiilor în   folosirea apelor şi a 
altor măsuri,stabilite pentru perioadele de secetă,ape mari sau calamităţi ; 
              i) Plantarea ,tăierea ori distrugerea arborilor,arbuştilor,tufelor,a culturilor perene şi puieţilor 
din albiile cursurilor de apă,din cuvetele lacurilor  şi de pe malurile lor ,diguri şi din zone de protecţie 
a acestora ; 
              j) Păşunatul în zonele de protecţie a cursurilor de apă ; 
              k)Distrugerea sau deteriorarea unităţilor şi instalaţiilor reţelei naţionale de observaţii, a 
reperelor,a mirelor hidrometrice sau a altor însemne tehnice sau topografice,a forajelor 
hidrogeologice,a staţiilor de determinare automată a calităţii apelor şi a altora asemenea ; 



 4

              l) Circulaţia cu vehicule,trecerea cu animale sau staţionarea acestora pe diguri sau canale,cu 
excepţia locurilor anume destinate în acest scop sau pentru intervenţii  operative ; 
              m) Neparticiparea la acţiunile de apărare împotriva inundaţiilor,de combatere a secetei sau a 
altor calamităţi naturale ; 
               
              CAP.III.Protecţia mediului.
 
              Art.5.În scopul unei dezvoltări durabile a societăţii şi protecţiei mediului,  persoanele fizice şi 
juridice au următoarele obligaţii : 
              1.În domeniul protecţiei apelor şi a ecosistemelor acvatice: 
              a) Să nu arunce şi să nu depoziteze pe maluri,în albiile râurilor şi în zonele umede,deşeuri de 
orice fel şi să nu introducă în acestea explozibile,tensiune electrică,narcotice sau alte substanţe 
periculoase ; 
              b) Să nu spele în apele naturale autovehicule, utilaje şi ambalaje care conţin  
uleiuri,combustibili lichizi,lubrifianţi,substanţe periculoase sau pesticide ; 
              2.În domeniul protecţiei solului,a subsolului şi a ecosistemelor terestre : 
              a) Să prevină,pe baza reglementărilor în domeniu,deteriorarea calităţii solurilor; 
              b) Să asigure la amplasarea,proiectarea,construirea şi punerea în funcţiune a  obiectivelor de 
orice fel,ca şi la schimbarea destinaţiei terenurilor,condiţiile prevăzute în acord şi în autorizaţia de 
mediu ; 
              c) Să nu ardă miriştile,stuful,tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără autorizaţie din partea 
autorităţii competente pentru protecţia mediului. 
              3. Deţinătorii, cu orice titlu,ai pădurilor,vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier şi 
pajiştilor sunt obligaţi : 
              a) Să menţină suprafaţa împădurită  a  vegetaţiei  forestiere din afara fondului  forestier, 
inclusiv a tufişurilor şi pajiştilor existente,fiind interzisă reducerea acestora,cu excepţia cazurilor 
prevăzute de lege ; 
              b) Să exploateze masa lemnoasă numai în limita posibilităţilor pădurilor,  stabilită de 
amenajamentele silvice şi aprobată prin lege ; 
              c) Să asigure respectarea regulilor silvice de exploatare şi transport tehnologic al 
lemnului,stabilite conform legii,în scopul menţinerii biodiversităţii pădurilor şi a echilibrului ecologic ; 
              d) Să respecte regimul silvic pentru împădurirea suprafeţelor exploatate,stabilit de autoritatea 
centrală pentru silvicultură,în acord cu condiţiile de utilizare durabilă a pădurilor, prevăzute de 
autoritatea centrală pentru protecţia mediului ; 
              e) Să asigure aplicarea măsurilor  speciale de  conservare  pentru pădurile cu funcţii deosebite 
de protecţie,situate pe terenuri cu pante foarte mari,cu procese de alunecare şi eroziune,în limita 
superioară de altitudine a vegetaţiei forestiere , precum şi pentru alte asemenea păduri ; 
              f) Să respecte regimul silvic stabilit pentru conservarea vegetaţiei lemnoase de pe păşunile 
împădurite care îndeplinesc funcţii de protecţie a solului şi a resurselor de apă ; 
              g) Să nu degradeze mediul natural sau amenajat  prin depozitări  necontrolate de deşeuri de 
orice fel ; 
               
              Art.6. Depozitarea gunoaielor ,a resturilor menajere şi a materialelor de orice fel rezultate din 
demolări şi alte lucrări, se va face la groapa de gunoi a oraşului Deta. 
 
              Art.7. Nerespectarea prevederilor cuprinse în prezenta hotărâre constituie contravenţie dacă 
faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât potrivit legii penale să fie considerate infracţiuni 
şi se sancţionează după cum urmează : 
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                   a) La Capitolul I art.3 literele a, b, c, e, f, g, h, i, se sancţionează cu amendă de la 350.000 – 
5.000.000 lei. 
                   b) La Capitolul I art..3 literele d, j, k,m se sancţionează cu amendă de la 250.000 – 
10.000.000 lei ; 
                   c) La Capitolul I art..3 litera l se sancţionează cu amendă de la 2.500.000 – 15.000.000 lei ; 
                   d) La Capitolul I art.1 literele a, c, d, e, g, se sancţionează cu amendă de la 350.000 – 
10.000.000 lei; 
                   e) La  Capitolul I  art.1  literele b, f, h, i, j şi art.2  literele a - g  se sancţionează cu amendă 
de la 500.000 – 15.000.000 lei. 
 
 
                   CAP.IV. Constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor şi cuantumul amenzilor.    
 
              Art.8. La Cap.I din prezenta hotărâre, constatarea  contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se 
face de către primarul oraşului,de către persoanele împuternicite în acest scop, precum şi de ofiţerii şi 
subofiţerii de poliţie. 
 
              Art.9. La Cap.II din prezenta hotărâre constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se 
fac în conformitate cu prevederile art.90 din Legea nr.107/1996 -Legea apelor, cu modificările 
ulterioare de către : 
                   -inspectorii din Ministerul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului şi din R.A Apele 
Române; 
                   -directorii filialelor bazinelor ale RA Apele Române şi salariaţii împuterniciţi de aceştia ; 
                   -alte persoane împuternicite de conducerea Ministerului apelor, pădurilor şi protecţiei 
mediului ; 
                   -inspectorii din agenţiile de protecţia mediului ; 
              Cuantumul amenzilor pentru contravenţiile săvârşite este prevăzut în art.88 din aceiaşi lege. 
 
              Art.10. la Cap.III din prezenta hotărâre constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se 
fac în conformitate cu prevederile art.83 din Legea nr.137/1995-Legea protecţiei mediului,republicată, 
de către : 
                   -personalul împuternicit în acest scop de autoritatea publică centrală de protecţia mediului ; 
                   -ofiţerii şi subofiţerii de poliţie ; 
                   -personalul împuternicit al administraţiei publice judeţene şi locale ; 
                   -personalul Ministerului Apărării Naţionale împuternicit în domeniile sale de activitate; 
              Cuantumul amenzilor pentru contravenţiile săvârşite este cel prevăzut în art.82 din aceiaşi 
lege,actualizat prin H.G.nr.314/1998 ; 
 
              Art.11. Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile O.G. 
nr.2/2001 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. 
 
              Art.12. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,Hotărârea nr.115/2001 se 
abrogă ; 
   
              Art.13. Prezenta hotărâre se comunică : 
 
                     - Prefecturii Judeţului Timiş ; 
                     - Serviciului Buget,contabilitate,taxe,impozite şi fond locativ al Primăriei oraşului Deta ; 
                     - Oficiului Urbanism şi administrarea patrimoniului al Primăriei oraşului Deta ; 
                     - Oficiului Cadastru şi amenajarea teritoriului al Primăriei oraşului Deta ; 
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                     - Poliţiei oraşului Deta ; 
                     - prin afişare în oraşul Deta şi satul Opatiţa ; 
 
 
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
              Consilier SORIN DRAGOŞ.                                     Contrasemnează, 
                                                                                                       SECRETAR, 
                                                                                                 CORALIA SCULEAN. 
 
 
Nr. 33 din 21 mai 2002. 
 
 


