ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI
PRIMAR
Nr. 2585 RE din 16 martie 2020

ANUNȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI – prin PRIMAR – prof. Constantin MATASĂ, aduce la
cunoștință publică, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) din Legea nr.
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și
completările ulterioare, prin postarea prezentei informări pe site-ul U.A.T.
Grumăzești www.comunagrumazesti.ro, precum și prin afișarea acesteia la Avizierul
instituției de la sediul Primăriei Grumăzești,
și supune dezbaterii publice:
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr.
70 din 12 aprilie 2019 a Consiliului Local Grumăzești privind aprobarea
Regulamentului local vizând normele de gospodărire, întreținere, curățenie și
estetică
- al cărui inițiator este Primarul Unității Administrativ-Teritoriale

Proiectul de hotărâre astfel inițiat, Referatul de aprobare, precum și Referatul
de specialitate sunt, de asemenea, posibil a fi accesate și vizualizate la sediul
instituției Primăria U.A.T. Grumăzești, putând fi astfel consultate de către orice
persoană ori entitate interesată.
Propunerile, observațiile și sugestiile, relative la proiectul de hotărâre vizat și
supus dezbaterii publice, pot fi transmise în scris începând cu data afișării –
16.03.2020 și până la data de 27 martie 2020 orele 10.00 la sediul Primăriei comunei
Grumăzești, prin comunicarea acestora prin fax 0233786364 sau prin intermediul
adresei de e-mail contact@comunagrumazesti.ro.
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr.
70 din 12 aprilie 2019 a Consiliului Local Grumăzești privind aprobarea Regulamentului
local vizând normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică, este înscris pe
Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului local Grumăzești, programată a se
desfășura în luna mai 2020.
PRIMAR,

SECRETAR GENERAL DELEGAT AL COMUNEI,

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI
P R I M A R

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 70 din 12 aprilie 2019 a Consiliului
Local Grumăzești privind aprobarea Regulamentului local vizând normele de gospodărire,
întreținere, curățenie și estetică

prof. Constantin MATASĂ, primarul comunei Grumăzești, județul Neamț;
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire
socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;
- Ordonanței de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordonanței de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul
localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul
de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii nr. 70/2019 a Consiliului Local Grumăzești privind aprobarea Regulamentului local
vizând normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică;
Examinând Raportul de aprobare al primarului U.A.T., document ce constituie fundament al
proiectului de hotărâre inițiat de primarul U.A.T.;
Văzând Referatul de specialitate al secretarului general delegat din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat la nr. ........... din .......................;
Luând act de avizele favorabile exprimate de comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;
Formulează prezenta:

P R O P U N E R E
Art. 1. Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea nr. 70 din 12 aprilie 2019 a
Consiliului Local Grumăzești, vizând Regulamentul privind normele de gospodărire, întreținere,
curățenie și estetică în comuna Grumăzești, cu art. 3^1, care va avea următorul conținut:
”ART. 3^1.
1) Constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor prezentului
regulament următoarele fapte:

a) executarea de săpături pe domeniul public sau privat al comunei fără anunțarea intervenției
prealabile conform prezentului regulament – cu amendă între 2000 lei – 2500 lei;
b) executarea săpăturilor pe domeniul public sau privat al comunei, carosabil, trotuar sau zonă
verde fără aviz de săpătură sau în baza unui aviz de săpătură expirat, cu amendă între 2000
lei – 2500 lei;
c) neaducerea la cota de intervenție a șanțului de către titularul de rețea sau solicitantul
avizului, cu amendă 2000 lei - 2500 lei;
d) nerespectarea termenelor de refacere a zonei afectate la cota de intervenție
a administratorului drumului - cu amendă între 1000 lei – 2000 lei;
e) nerespectarea termenelor de refacere a infrastructurii, cu amendă între 1500 lei -2500
lei;
f) depozitarea pământului rezultat din săpătură direct pe domeniul public sau privat al
comunei, cu amendă între 2000 lei – 2500 lei;
g) nesemnalizarea în mod corespunzător a lucrărilor de refacere pe domeniul public sau privat
al municipiului, cu amendă între 200 – 500 lei.
2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezentul
regulament se efectuează de către persoanele nominalizate în dispozițiile art. 13.”
Art. 2. Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea nr. 70 din 12 aprilie 2019 a
Consiliului Local Grumăzești, vizând Regulamentul privind normele de gospodărire, întreținere,
curățenie și estetică în comuna Grumăzești, cu art. 6^1, care va avea următorul conținut:
”ART. 6^1. Operatorii serviciilor de telefonie/comunicații/tv prin cablu au obligația de a ridica
în maxim 24 ore stâlpii deteriorați sau căzuți pe domeniul public.”
Art. 3. Se aprobă modificarea și completarea ”Capitolul V – Sancțiuni
contravenționale” a Anexei la Hotărârea nr. 70 din 12 aprilie 2019 a Consiliului Local
Grumăzești, vizând Regulamentul privind normele de gospodărire, întreținere, curățenie și
estetică în comuna Grumăzești, care va avea următorul conținut:
” CAPITOLUL V – Sancțiuni contravenționale:
ART. 11. Neîndeplinirea obligațiilor sau săvârșirea faptelor stabilite în prezenta hotărâre,
dacă nu au fost comise în astfel de condiții, încât potrivit legii penale să fie considerate
infracțiuni, constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:
a) Se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice și de la
1.500 lei la 2.000 lei pentru persoane juridice încălcarea prevederilor următoarelor articole:
art. 1,lit. “b”, lit. “c”, lit. “o”, art. 2, lit. “b”, lit. “f”, lit. “i”, lit. “p”, lit. “r”.
b) Se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoane fizice și de la
2.000 lei la 2.500 lei pentru persoane juridice încălcarea prevederilor următoarelor articole:
art. 1,lit. “a”, lit. “d”, lit. “e”, lit. “f”, lit. “g”, lit. “h”, lit. “i”, lit. “j”, lit. “l”, lit. “m”, art. 2, lit.
“a”, lit. “d”, lit. “h”, lit. “j”, lit. “k”, lit. “l”, art. 3, lit. “ a”, lit. “b”, lit. “c”, lit. “d”, lit. “e”, lit. “f”,
lit. “g” și lit. “h”, art. 4, lit. “a”, lit. “b”, lit. “c”, lit. “d” și lit. “e”.
c) Se sancționează cu amendă de la 100 la 500 de lei pentru persoane fizice și de la
500 la 1.000 de lei pentru persoane juridice încălcarea prevederilor următoarelor articole:
art. 2 lit. “g”, art. 3 lit. ”i”, art. 4 lit. ”f”, lit. ”g”, lit. ”h”, lit. ”i”, lit. ”j” și lit.”k”, art. 5, art.
6,art. 6^1, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10.
d) Se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei încălcarea prevederilor
următoarelor articole: art. 1, lit. „n”, art. 2, lit. “m”, lit. “n”, lit. “o” lit. “q” și lit. “s”;
e) Se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei încălcarea prevederilor
următoarelor articole: art. 2, lit. “e”, art. 4, lit. “l” și lit. ”m”.
f) Se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoane fizice și de la
2.000 lei la 2.500 lei pentru persoane juridice încălcarea prevederilor art. 2, lit. „c”.

g) dacă prin săvârșirea contravenției au fost pricinuite pagube materiale, în sarcina
contravenientului vor fi reținute și daune, calculate conform tarifelor calculate conform
tarifelor cuprinse în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. Dacă nu exista tarif de evaluare a
pagubei, se va realiza un raport de evaluare de către o persoană autorizată.
h) Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor – actualizată și
a Legii nr. 61/1991R – privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de
convețuire socială, a ordinii și liniștii publice se aplică în mod corespunzător prezentei
hotărâri.
i) Săvârșirea aceleiași contravenții pentru a doua oară se sancționează cu amenda,
limitele amenzii fiind fixate la dublu, dar nu mai mult de maximul legal pentru contravențiile
stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local.”
Art. 4. Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea nr. 70 din 12 aprilie 2019 a
Consiliului Local Grumăzești, vizând Regulamentul privind normele de gospodărire, întreținere,
curățenie și estetică în comuna Grumăzești, cu art. 6^1, care va avea următorul conținut:
”ART. 14^1. În cazul în care contravenientul nu respectă obligația de a înlătura situația
creată prin săvârșirea contravenției, ca de exemplu de evacuarea a materialelor de demolare a
construcțiilor sau amenajărilor improvizate, de ridicare și evacuare a rezidurilor, de ridicare
și evacuare a deșeurilor, de remediere a degradărilor produse, etc., organul constatator poate
aplica, în mod repetat, după fiecare somație la contravenientul care nu se conformează, o
nouă amendă pentru contravenția săvârșită.”
Art. 5. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Regulamentul privind
normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în comuna Grumăzești, prevăzut în
Hotărârea nr. 70 din 12 aprilie 2019 a Consiliului Local Grumăzești, care va avea următorul
conținut:
”Privind tarifele de determinare a despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin
săvârșirea contravențiilor”:
Nr.
crt.

Denumirea obiectului sau lucrării

Valoarea cu TVA
inclus - LEI

1.

Distrugerea și degradarea a 1 mp stradă asfaltată

280 lei

2.

Distrugerea și degradarea a 1 ml împrejmuire plasă sârmă pe ramă

150 lei

3.

Distrugerea și degradarea a 1 ml împrejmuire gard viu

90 lei

4.

Distrugerea și degradarea a 1 mp zonă verde

150 lei

5.

Distrugerea și degradarea unei bănci

1000 lei

6.

Distrugerea și degradarea a scaunelor din tribunele Bazei Sportive

500 lei

7.

Distrugerea și degradarea unui coș de gunoi

500 lei

8.

Distrugerea și degradarea unui arbore cu diametru până la 20 cm sau tăierea
fără autorizație

1700 lei

9.

Distrugerea și degradarea unui arbore cu diametru peste 20 cm sau tăierea
fără autorizație

2000 lei

10.

Distrugerea și degradarea unui semn de circulație

300 lei

11.

Distrugerea și degradarea unui semn de orientare sau dirijare

450 lei

12.

Ocuparea abuzivă de teren în vederea includerii în curți

3 lei/mp/zi

13.

Ocuparea abuzivă de teren în vederea comercializării ambulante a produselor
agroalimentare sau industriale:
- târguri,
- trotuare și spații verzi

12 lei/mp/zi
22 lei/mp/zi

14.

Ocuparea abuzivă de teren cu construcții provizorii pentru comercializarea
de bunuri

8 lei/mp/zi

15.

Ocuparea de teren domeniu public al comunei cu autovehicule oferite spre
vânzare

100
lei/autovehicul/zi

Art. 6. Primarul U.A.T., prin intermediul personalului din structura compartimentului
de resort al aparatului de specialitate, va asigura aducerea la îndeplinire a dispozițiilor
prezentului act administrativ.
Art. 7. Secretarul general al comunei delegat va asigura comunicarea prezentului act
administrativ la nivelul autorităților și instituțiilor publice interesate, precum și aducerea sa
la cunoștință publică, prin intermediul personalului din cadrul compartimentului Monitorul
oficial local din structura aparatului de specialitate al primarului, care va realiza și efectiva sa
inserare la nivelul site-ului www.comunagrumazesti.ro.

I N I Ț I A T O R:
PRIMAR,

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL DELEGAT,

ROMÂNIA
Județul Neamț
Comuna Grumăzești
PRIMAR
Nr. 2529 RE/ 16.03.2020

Referat de aprobare
a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 70/2019 privind
aprobarea Regulamentului local vizând normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în
comuna Grumăzești

Inițierea prezentului proiect de hotărâre are ca temei legal prevederile:
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a
ordinii și liniștii publice, republicată;
- Ordonanței de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordonanței de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul
localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de
viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;
De asemenea, luând în considerare sesizările cetățenilor cu privire la lipsa menținerii
curățeniei la nivel de comunitate, precum și modalitatea defectuoasă de refacere a infrastructurii
rutiere, considerăm că pentru instaurarea unui climat de bună conviețuire pe teritoriul comunei
este necesar să se stabilească obligațiile și răspunderile cetățenilor, agenților economici și
instituțiile publice puțin mai severe.
Este o obligație fundamentală a tuturor cetățenilor să asigure și să păstreze curățenia și
ordinea pe teritoriul comunei, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă.
Înaintez Consiliului local al comunei Grumăzești, județul Neamț Proiectul de hotărâre
privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 70/2019 privind aprobarea Regulamentului
local vizând normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în comuna Grumăzești, cu
propunerea de a analiza și adopta proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Inițiator,
PRIMAR,

