
ROMÂNIA
JUDETUL ALBA

MUNICIPIUL SEBES
CONSILIUL LOCAL

HQIĂRÂREA NR.222/2q
privind aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea activităţilor de curăţenie,

întreţinere,
păstrarea liniştii şi ordinij publice în Municipiul Sebeş

Consiliul Local al Municipiului  Sebeş,jud.  Alba;
Întrunftînşedinţapublicăordinarădindatade31.08.2021,ora14,00;
Luând   în   dezbatere   proiectul   de   hotărâre   privind   aprobarea   Regulamentului   pentru

desftşurarea   activităţilor   de   curăţenie,    întreţinere,   păstrarea   a   ordinii   şi    liniştii   publice   în
Municipiu]  Sebeş;

Având în vedere:
-HCL  nr.67/2019  privind  aprobarea  Regulamentului  pentru  desfăşurarea  activităţilor  de

curăţenie,  întreţinere,  păstTarea  liniştii  şi  ordinii  publice  în  Municipiul  Sebeş,  cu  modificările  si
completările ulterioare,

animală;
HCL  nr.  435/2006  privind  aprobarea  traseelor  de  circulaţie  a  vehiculelor  cu  tracţiune

•  HCL  nr.  61/2003  privind  aprobarea  traseelor  de  circulaţie  a  vehiculelor   pentru  care  nu
există obligaţia înmatriculării;

-   Referatul   de   aprobare   nr.54529/08.07.202l    al    iniţiatorului   proiectului   de   hotărâre,
Primarul  Municipiului  Sebeş;

-Anunţul   nr.54913/12.07.202l   de   afişare   al   proiectului   de  hotărâre;procesul   verbal   de

afişare nr.54914/12.07.2021  şi  adresa de afişare   nr.54915/12.07.2021 ;

Analizând:
-   Raportul   de   specialitate   nr.   54021   /07.07.2021,   ^intocmit  de   domnul   Cănija  Nicolae,

Director Executiv la Direcţia Poliţia Locală Sebeş;
-   referatul nr.  54025/07.07.2021  al domnului  Paraschiv Octavian, Poliţia Locală;
-raportul  de  specialitate  nr.55058/12.07.2021   al  Arhitectului  şef,  raportul  de  specialitate

nr.55081/199/16.07.2021   al   Directiei   Venituri,   raportul   de   specialitate   nr.55056/04.08.2021   al
compartimentului  PMCC-MC,  ULM  şi  i.aportul  de specialitate  nr.55084  al  BCJATDA  din  cadnil
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului  Sebeş;

Având  avizul  nr.501/2021   al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală, juridică  şi  de
disciplină,   avizul   nr.518/2021    al   Comisiei      pentru   agricultura   silvicultura   protecţie   mediu,

monumente  naturale  şi  turism  şi  avizul  nr.519/2021   al  Comisîei  pentru  amenajarea  teritoriului,

urbanism,  lucrări publice,  administrarea domeniului  public şi privat din  cadrul Consiliului Local al

Municipiuluj  Sebeş;

Ţinând cont de prevederile:
-      Ordonanţei   nr.    2/2001    privind   regimul   juridic   al   contTavenţiilor,   cu   modificărih   şi

completările ulterioare;
-      Legii  nr.  61/1991  -sancţionarea faptelor de  ^mcălcare  a unor nome  de  convieţuire  socială,

a ordinii şi  liniştii publice,  cu modificările şi completările ulterioare;
-       Legea    155/2010    Legea    politiei    locale,    republicată,    cu    modificările    şi    completările

ulterioare;
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•      Ordonanţei  de  urgenţă a Guvemului  nr.  195/2002  privind  circulaţia  pe  drumurile  publice,

republîcată,  cu modificările şi completările ulterioare;
-       Hotărârii   Guvemului   nr.    1391/2006   pentru   aprobarea   Regulamentului   de   aplicare   a

Ordonanţei  de  urgenţă  a Guvemului  nr.195/2002  privind  circu]aţia pe  drumurile  publice,
cu modificările şi completările ulterioare;

-      Ordonanţei   de    urgenţă   nr.    195/2005    privind    protecţia   mediului,    cu   modificările    şi

completările ulterioare;
-      Legii  205/2004  privind  protecţia  animalelor  republicată,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare;
-      OUG  55/2002  privind  regimul  de  deţinere  al  câinjlor  periculoşi  sau  agresivi,  republicată,

cu modificările şi completările ulterioare;
-      Legii  nr.  448/2006  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  handicap,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-       Legii  serviciului  de  salubrizare  a  localităţilor  nr.101/2006,  repub]icată,  cu  modificări]e  şi

completările ulterioare;
-      Ordonanţei  nr.  21/2002  privind  gospodărirea  localităţilor urbane  şi  rurale,  cu  modificările

şi completările ulterioare;
•       Legii  nr.  50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor de  construcţii  -republicată,  cu

modificările şi completările u]terioare;
-      Ordinului   ministrului   sănătăţii   nr.119/2014   pentru   aprobarea   Nomelor   de   igienă   şi

sănătate publică privind mediul  de viaţă al populaţiei;
•       Legji   nr.   31/2019   privind   aprobarea   Ordonanţei   de   urgenţă  a  Guvemului   nr.   74/2018

pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.  211/2011  privind  regimul  deşeurilor,  a  Legii
nr.  249/2015  privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi  a deşeurilor de  ambalaje şi
a^Ordonanţei de urgenţă a Guvemului nr.196/2005  privind Fondul pentru mediu.

In  temeiul  prevederilor  art.129  alin.1,  alin.  2,  Iitera  d),  aliniatul  7,  lit.g),1it.i)  şi  lit.s)  şi
ale  art.196  alin.l,   lit  a  )  din  OUG  nr.   57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  şi
completă^ri]e ulterioare;

In   baza   art.139   din   OUG   57/2019   privind   Codul   Administrativ,   cu   modificările   şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂSTE:

4EL1.Se aprobă  Regulamentul  pentru  desfăşurarea activităţilor de  curăţenie,  întreţinere,
păstrarea ordinii  şi  liniştii  publice al  Municipiului  Sebeş,  cuprins  în  anexa ce  face  parte  integrantă
djn  prezenta hotărâre.

Art.  2.  De  la data  intrării  in  vigoare  a  Regulamentului  prevăziit  la art.  1  al  prezentei,  îşi
încetează valabilitatea HCL   nr.  67/2019 precum  şi orice alte dispoziţii  contrare.

A|3.  De  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  răspunde  Primarul  Municipiu]ui
Sebeş prin personalul aparatului de specialitate al acestuia, cu atribuţii în acest scop .

4±L4.  Prezenta hotărâre poate  fi  atacată de către  persoanele  îndreptăţite,  în  termenul  şi
în  condiţiile  prevăzute  de  Legea  nr.554/2004,  privind  contenciosul  administi.ativ,  cu  modificările

şi completările ulterioare.
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Prezenta hotărâre va fi  afişată,  sc va publica pe site-ul Primăriei  şi  în Monitorul Oficial al
Municipîului Sebeş şi se comunică:
-Institutiei prefectului Judeţului Alba
-Primarului Municipiului  sebeş;
-Arhitectului şef;
-Directiei venituri;
-Serviciului cheltuieli şi resurse umane;
-    Biroului Contencios Juridic,  Administraţie, Transparenţă Decizională Şi Arhivă;
-    Compartimentului  Relaţii  Publice, Comunicare,  Infomatică şi Monitor Oficial  Local;
-Compartimentului patrimoniu şi Transport;
-Compartimentului urbanism;
-    Compartimentului Autorizări,  Disciplina ^in Construcţii;
-PMCC-MC-ULM;
-Direcţiei poliţia Locală sebeş.

Sebeş la 31.08.2021
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Anexa   ia  UCL  C\{.Ml

REGULAMENT

pentru desfăşurarea activităţilor de gospodărire, curăţenie, întreţinere,

păstrarea ordinii şi liniştii publice în Municipiul Sebeş

CaDitolul I - DISPOZITII GENERALE

b»

Art.  1.  - Consiliul local şi Primarul Municipiului  Sebeş  au  obligaţia de  a  asigura

prin intermediu] Împutemiciţilor acestora şi ai serviciilor publice locale:

1.     Respectarea  documentaţiilor  de  urbanism   şi   amenajarea  teritoriului   aprobate,

precum şi a nomelor privind disciplina în construcţii;

2.      Organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor componente;

3.      Repararea, ^mtreţinerea şi extinderea reţelelor de apă-canal;

4.     Asiguarea epurării apelor uzate şi pluviale;

5.     Respectarea   nomelor   igienico-sanitare   în   pieţele   agro-alimentare,   târguri   şi

oboare;

6.     Amenajarea, conform Planului Urbanistic General, şi întreţinerea spaţiilor verzi, a

parcurilor,  grădinilor  publice,  a  terenurilor  de  sport  şi  de joacă  penm  copii,  precum  şi  a

tuturor zonelor de agrement aflate în proprietatea municipiului şi in administrarea Consiliului

Local Sebeş;

7.     Păstrarea,   conservarea,   repararea   şi   restaurarea   monumentelor   din   teritoriul

administrativ, confom competenţelor;

8.      Protejarea  şi  ^mtreţinerea  malurilor  cursurilor  de  apă,  lucrări  de  protecţie  contra

inundaţiilor precum şi asanarea terenuilor insalubre, în limita competenţelor;

9.     Realizarea unor sisteme modeme de colectare, depozitare , transport şi prelucrarea

deşeurilor şi a gunoaielor;

10.   Repararea şi ^mtreţinerea străzilor,  drumurilor comunale, poduri, podeţe,  curăţarea

şi amenajarea şanţuilor, modemizarea drumurilor existente.

Art.  2.  Consiliul  ]ocal  şi  primarul  exercită  autoritatea  publică  prin  controlul

efectuat de către împuterniciţii săi asupra următoarelor activităţi:

1)     Prevenirea poluării accidentale  a mediului  sau a suselor de apa, prin depozitarea

necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;

2)     Întreţinerea  cuăţeniei  străzilor,  trotuarelor,  îndepărtarea zăpezii  şi  a gheţii  de  pe



trotuare, străzi şi alei pietonale, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale;

3)     Finalizarea construcţiilor ^mcepute;

4)     Întreţinerea   ^m   bună   stare   a   construcţiilor   existente,   repararea   şi   zugrăvirea

periodică acestora;

5)     Buna organizare  şi  fimcţionare  a transportului  ^m comun, păstrarea curăţeniei  şi a

aspectului civilizat a mijloacelor de transport;

6)     Păstrarea  nomelor   igieno-sanitare   şi   de   curăţenie   ^m   sălile   de   spectacol,   pe

stadioane, săli de sport etc.

7)     Respectarea măsuilor necesare pentru conservarea şi protecţia mediului;

8)     Respectarea de către agenţii economici şi persoane fizice a nomelor de respectare

a sănătăţii publice;

9)     Agenţii  economici   sunt  obligaţi   să  afişeze  ^m  mod  vizibil  denumirea  unităţii,

autorizaţiile privind fiincţionarea, precum şi orarul de fiincţionare.  Orarul de funcţionare va fi

stabilit în conformitate cu hotărârile administraţiei publice locale;

10)   Depozitarea  pe   domeniul   public   sau  privat   a  materialelor   de   construcţii   sau

expunerea mărfiirilor în vederea publicităţii şi comercializării lor.

Art. 3. Instituţiile publice, persoanele juridice Şi persoanele fizice au obligaţia de

a respecta prevederile prezentului regulament.

CaDitolul 11 - DISCIPLINA ÎN CONSTRUCTII

Art.   4.   În   domeniu]   disciplinei  în   construcţii  şi   afişajului  stradal,   constituie

contravenţii următoarele fapte:

a)     ne^mtreţinerea imobilelor,  anexelor gospodăreşti, a instalaţiilor aferente imobilelor

deţinute în proprietate /admiristrare/închiriere şi a căilor de acces;

b)     amplasarea  pe  domeniul  public  sau  privat  al  municipiului  Sebeş  de  construcţii,

indiferent de tipul acestora, fără obţinerea avizelor prevăzute de lege.

c)     neîmprejmuirea  şantierelor  unde   se  execută  lucrări  de  construcţii  cu  plasă  de

protecţie, confom normelor legale;

d)     neaducerea la starea iniţială a perimetrului unde au avut loc lucrările aprobate;

e)     parcarea/staţionarea pe timpul nopţii cu utilajele folosite la execuţia lucrărilor , în

afara zonei de organizare a şantierului;

f)      depozitarea pe  domeniul  public  sau privat  al  Municipiului  Sebeş,  a materialelor

folosite sau rezultate din construcţii/demolări;



g)     neaplicarea pe  fiecare imobil,  ^m loc vizibil,  a tăbliţelor tipizate,  cu elementele de

identificare din punct de vedere administrativ ale imobilului;

h)     nesemnalizarea  corespunzătoare/vizibilă  pe   timp   de   zi/noapte   a  lucrărilor   de

construcţii executate pe domeniul public;

i)      Inexistenţa  contractelor  de  prestare   a  serviciilor  de   salubrizare   cu  operatorul

economic  autorizat,  de  către  persoanele  care  efectuează  lucrări  de  construcţii/demolări,  ^m

vederea ridicării şi a reciclării materialelor rezultate;

j)      nerespectarea   colectării   separate   a   deşeurilor   rezultate   din   construcţii   (lemn,

cărămidă, moloz, plastic hârtie) de către persoanele fizice şi juidice şi nevalorificarea acestor

materiale prin intemediul fimelor specializate;

k)     necolectarea deşeuilor din construcţii  ^m containere standardizate acoperite fiind

interzisă  abandonarea/deversarea  acestor  deşeuri  ^m  recipientele  sau  containerele  în  care  se

depun deşeuile municipale (menaj ere sau asimilabile menajere);

1)      nerespectarea  condiţiilor  de  transport  a  deşeurilor  din  construcţii  provenite  de  la

Populaţie  -  9±±±g_atoriu  se  realizează  în  contain_e±=±±s  în  care  s-a  realizat  colectarea  sau  în

mijloace  de  transport  prevăzute  cu  sistem  de  acoperire  a ^mcărcăturii,  pentru  a nu  avea  loc

degajarea prafiilui sau împrăştierea acestora ^m timpul transportului;

m)    nerespectarea  măsuilor  de  prevenire  a  poluării  cu  praf în  cazul  deşeurilor  din

construcţii,  prin  a căror manipulare  se  degajă praf,  în  sensul neluării  măsurilor necesare  de

umectare;

n)     abandonarea  şi  depozitarea  deşeurilor  din  construcţii  şi  demolări  pe  domeniul

public sau privat al autorităţii administraţiei publice locale.

Art.  4.1.  Persoanele  fizice  şi  juridice  ce  deţin  locuinţe  la  bloc  au  următoarele

Obligaţii:

a)     Izolarea  pereţilor  exteriori  a  imobilelor  se  va  executa  cu  materiale  de  aceeaşi

8rosime;

b)     Izolarea să se facă pe ^mtreaga scară verticală;

c)     Finisajele  exterioare  se  vor realiza  cu  tencuială  decorativă  şi  vopsea  lavabilă,  în

uma   unui   studiu   cromatic   avizat   de   Arhitectul   Şef,   respectându-se   culorile   din   gama

cromatică, conform Anexei  1  la prezentul Regulament.

d)     În  cazul  în  care  la  o   scară  de  bloc,   unul  din  apartamente  rămâne  neizolat,

proprietarul are obligaţia ca, la momentul executării izolării, să respecte cromatica existentă la

nivelul blocului;

e)     În  centrul  istoric,  anveloparea  se  va  face  cu  avizul  Direcţiei  Judeţene  pentru
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Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional şi a studiului cromatic al zonei istorice aprobat

prin H.C.L. nr.  50/2001.

Art. 4.2. Contravenţiile prevăzute la art. 4 se sancţionează după cum urmează :

a)  cu  amendă  de  la  600  lei  la  1.000  lei  pentm  persoanele  fizice,  pentru  faptele

prevăzute la literele; a), b), c), d), e), f), g), h), i), j)

b)  cu  amendă  de  la  de   1.000  lei  la  1.500  lei  pentru  persoane  juridice,  pentru

faptele prevăzute la literele; a), b), c), d), e), f), g) , h), i), j)

c)  cu  amendă de  la  1000  lei  la  1.500  lei  pentru persoanele  fizice,  pentru  faptele

prevăzute la literele; k), 1), m), n),

d)  cu  amendă  de  la  de  1.500  lei  la  2.500  lei  pentru  persoane  juidice,  pentru

faptele prevăzute la literele; k), 1), m), n) ;

Art. 4.3. Contravenţiile prevăzute la art. 4.1 se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de 600 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice;

b) cu amendă de  1.000 lei până la 2.000 lei pentru persoane juidice.

gapitolul 111. PROTECTIA MEDIULUI SI SALUBRITATE

Art.5.  În  domeniul  protecţiei  mediului,  activităţii  de  gospodărire  şi  menţinerea

curăţeniei pe domeniul public, constituie contravenţii următoarele fapte:

a)     depozitarea  ori  abandonarea  deşeurilor  de  orice  fel  în  perimetrul  muicipiului

Sebeş, în alte locuri decât cele special amenajate;

b)     depozitarea   deşeuilor   voluminoase   neasimilabile   celor   menajere   (materiale

lemnoase,  materiale  rezultate  din  demolări)  ^m  pubelele  sau  containerele  destinate  gunoiului

menajer;

c)     depozitarea   pe   domeniul   public   sau   privat   al   municipiului   Sebeş/proprietăţi

private  (terenuri)  a  deşeurilor provenite  de  la  animale/păsări.  Depozitarea acestor  deşeuri  se

va face numai pe platforme special amenajate;

d)     depozitarea  gunoiului  menajer  în  coşuile  stradale  de  pe  domeniul  public  sau

aruncarea lor ^m reţeaua publică de canalizare,  fântâni publice, rigole,  şannri  şi ^m alte locuri

decât cele special amenajate;

e)     deversarea/scurgerea  directă  pe  sol  (străzi,  şanţuri,  rigole  curţi,  ape  curgătoare

etc.)  a apelor menajere uzate, a uleiurilor uzate de orice tip, a carbuanţilor sau a produselor

petroliere de orice tip şi a dejecţiilor de origine animală;

f)      aruncarea  pe  străzi,  stadioane,  parcui  sau  în  orice  alt  loc  public,  a  resturilor
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rezultate ca umare a consumului de seminţe comestibile, a biletelor de călătorie,  a restuilor

de  ţigări  a  sticlelor de plastic,  a ambalajelor  de  băuturi  alcoolice  sau răcoritoare  de  orice  tip

(pet-ui, doze/sticle de bere) şi a restuilor alimentare şi nealimentare;

g)     blocarea gurilor de scurgere de pe străzi cu reziduri, pământ sau deşeuri de orice

tip/fel;

h)     spălarea covoarelor/rufelor pe  drumurile  publice,  în  locuile  de  parcare  publice,

trotuare, zone verzi sau în alte locuri de pe domeniul public;

•...---- 1-,`-` neasigurarea   curăţeniei   trotuarelor   din   dreptul   imobilelor   proprietate   privată;

t'ersoanele fizice  şi juidice au obligaţia să cureţe zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din faţa

imobilelorpecareledeţinsauleadministrează,precumşisăutilizezematerialantiderapant^m

cazulformărtipoleiului;sănuamcezăpadadincurţiproprietatepersonalăpecăilepublicede

acces,   trotuare,   carosabil,   parcări;   să   asigure   desfimdarea   şanţurilor/rigolelor/gurilor   de

scurgere;  să ^mtreţină zonele  verzi  existente  ^m dreptul  imobilelor pe  care  le  au  în proprietate

le folosesc;

j)      ne^mtreţinerea  cuăţeniei  ^m  anexele  gospodăreşti,  .m  curţi,  grădini,  pe  căile  de

acces, pe celelalte terenuri pe care le deţin;

k)     arderea deşeurilor ^m recipienţi de colectare/precolectare; depozitarea deşeurilor pe

platformele  de  colectare  ^in  afara  recipienţilor  şi  nepăstrarea  curăţeniei  pe  aceste  platforme;

răscolirea, sustragerea, colectarea resturilor/deşeurilor;

1)      nepreluarea   de   la   societatea   de   salubritate   a   recipienţilor   ecologici   pentru

depozitarea  gunoaielor  şi   deşeurilor  fiind  interzisă  folosirea  cutiilor,   sacilor  neecologici,

bidoanelor etc;

m)    nedepunerea   selectivă   a   deşeurilor   de   ambalaje   ^m   recipienţi   specializaţi   şi

utilizarea acestora în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate; nepredarea selectivă a

deşeurilor către agenţii economici specializaţi ^m colectarea deşeurilor;

n)     neîncheierea  unui   contract   cu  prestatorii   autorizaţi   de   servicii   de   salubritate,

pentru colectarea deşeurilor menajere;

o)     amplasarea   recipienţilor   de   colectare   a   deşeurilor   care   afectează   confortul

vecinilor şi îngreunează preluarea;

p)     topir6a metalelor/nemetalelor;  arderea izolaţiilor cablurilor electrice,  anvelopelor,

maselor   plastice   şi   a   oricăror   materiale   rezultate   din   dezmembrări   auto,   precum   şi   a

deşeurilor/resturilormenajereşivegetale;poluareaaeruluicuoricetipdenoxe;

q)     depozitarea    deşeurilor    rezultate    din    activitatea    comercială    şi    gospodării

individuale pe platfomele de colectare alocate locuinţelor colective (asociaţii de proprietari şi

5



locatari);

r)      colectarea  de  către  operatorii  economici  a  deşeurilor  industriale  ^m  recipientele

destinate deşeuilor asimilabile menajere;

s)     folosirea apei  din rigolele  deschise  de  pe  raza municipiului  Sebeş  în alte  scopuri

decât pentru destinaţia stabilită.

t)      depunerea ^in recipientele  de colectare/precolectare a deşeurilor municipale de pe

platfomeleamenajatepedomeniulpublicdedeşeurianimaliere(dejecţii,cadavre),deşeuride

construcţii/demolări, deşeui vegetale şi deşeui periculoase.

Art.  5.1.  Pentru  menţinerea  şi întreţinerea  căilor publice,  constituie  conti.avenţii

următoarele fapte:

a)     pătrunderea pe drumuile publice a vehiculelor de orice tip care au pe roţi sau pe

caroserienoroi/materiale/substanţecesedepunpeparteacarosabilă,oridincarecad/sescurg

produse, materiale, substanţe;

b)     repararea   /dezmembrarea/spălarea   vehiculelelor/utilajelor   de   orice   tip/fel   pe

drumurile publice, trotuare, ^in locurile de parcare publice , zone verzi sau în orice alte locuri,

cu excepţia spaţiilor special amenajate;

c)     necurăţarea  căilor  publice  după  efectuarea  operaţiilor  de  Încărcare/descărcare  a

mij loacelor de  transpori precum  şi  necurăţarea  arterelor rutiere  ^m  cazul  constatării  săvârşirii

faptelor menţionate la art. 5.1. literele „a" şi „b";

d)     ^mcărcarea şi etanşarea necorespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transport de

materiale/substanţe care cad/se scurg din vehicul În timpul transportului şi produc murdărirea

sau degradarea căilor/spaţiilor publice;

e)     transportarea de paie, fiJraje vegetale şi gunoi de grajd în vehicule deschise;

0     tranzitarea zonei  istorice  a municipiului  de  către  vehiculele  care transportă paie,

fiuaje vegetale şi gunoi de grajd;

g)     aruncarea pe  domeniul public  sau privat,  din  autovehicule de obiecte,  materiale,

substanţe şi deşeuri de orice natură;

Art.    S.2.    Nei.espectarea    următoarelor   obligaţii   de   către   agenţii   economici

constituie contravenţie următoarele fapte:

a)     agenţii  economici  cu  activitate  de  salubrizare  au  obligaţia  să  respecte  ciclul  de

ridicare al deşeuilor confom graficului aprobat de Consiliul Local Sebeş;

b)     agenţii   economici   au   obligaţia   de   a   deservi   pe   toţi   producătorii   de   deşeui

menajere care au încheiat contract de salubrizare ;

c)     angajaţii    prestatorilor    de    servicii    de    salubrizare    vor   ridica    recipienţii    de



precolectare  de  la  locurile  de  depozitare  stabilite,  le  vor  manipula  cu  grijă  pentru  a  nu  le

degrada,  iar după golire,  le vor duce  înapoi  la locurile de depozitare,  lăsarea lor ^m exteriorul

perimetrului  delimitat  fiind  interzisă.  După  manipularea  recipienţilor  se  va  curăţa  locul  de

către agenţii prestatori;

d)     distribuirea  de  către  operator  a  pungilor/sacilor  de  plastic  personalizaţi  pentru

colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile;

e)     menţinerea  ^m  stare   de   curăţenie   corespunzătoare   a  spaţiilor   în  care   se   face

precolectarea, precum şi a recipienţilor în care se depozitează deşeurile municipale în vederea

colectării;

0      dotarea  spaţiilor  de  precolectare  cu  recipienţi  în  stare  bună  de  fiincţionare  şi

curăţenie, diferenţiat pe tipui de deşeuri inscripţionate corespunzător;

g)     respectarea nomelor de igienă şi  sănătate publică stabilite prin actele nomative
^mvigoare;

h)     executarea operaţiunii  de  precolectare  în  condiţii  de  maximă siguanţă din punct

de vedere al nomelor de igienă şi de protecţie  a mediului,  astfel ^mcât să nu producă poluare

fonică, disconfort olfactiv şi răspândirea de deşeuri;

i)      utilizarea de mijloace de transport igienizate corespunzător;

j)      operatorul   de   salubritate   este   obligat   să   amplaseze   recipienţi   de   colectare   a

deşeuilor în incinta spaţiilor special amenaj ate şi aprobate ^m acest sens;

k)     operatonil de salubritate este obligat să răspundă prompt, contra cost, solicitărilor

scrise de preluare a deşeurilor voluminoase.

Art. 5.3 Contravenţiile prevăzute la art. 5 se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 500 lei  la  1500 lei pentni persoane fizice, pentru cele prevăzute la

literele:  a), b),  f), g), h), i), j),1), m), n), o), q), r),  s);

b)   cu  amendă  de   la   1.000   lei   la  2.000   lei  pentru  persoane  juridice,   pentru  cele

prevăzute la literele: a), b), f), g), h), i), j), 1), m), n), o), q), r), s);

c)cuamendădela1.000leila2.000leipentrupersoanefizice,pentruceleprevăzutela

literele:  c),  d),  e), p) şi t)  ;

d)cuamendădela1.500leila2.500leipentrupersoanejuridicepentruceleprevăzute

la literele:  c), d), e), p) şi t)  ;

Art. 5.4 Contravenţiile prevăzute la art. 5.1. se sancţionează, după cum urmează:

a) cu ainendă de la 500 lei la 1500 lei pentru persoane fizice;

b) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoane juridice.

Art. 5.5 Contravenţiile prevăzute la art. 5.2. se sancţionează, după cum urmează:



-cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoane juridice.

Ca  şi  sancţiune  contravenţională  complementară:   se  va  lua  măsura  legală  privind

repararea/recuperarea  prejudiciului   de   către   autorităţile  publice   de  la  persoana  care   are

obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime prejudiciul cauzat.

CaDitolul IV - ORDINEA SI LINISTEA PUBLICĂ

Art.6  În  domeniu]  menţinerii  ordini  şi  ]iniştii  publice,  constituie  contravenţii

următoarele fapte:

a)     colectarea unor sume de bani, alimente sau alte bunui materiale de către asociaţii,

ftmdaţii sau persoane fizice pe raza municipiului Sebeş;

b)     deteriorarea  şi  mutarea  mobilierului  urban  stradal  (bănci,  coşuri  pentru  gunoi,

stâlpi  şi  corpuri  de  iluminat  stradal,  rastele  biciclete)  a construcţiilor cu  caracter omamental

®ergole,  pagode,  foişoare  etc.)  diverse  tipuri  de  dispozitive  montate  pe  domeniul  public

(indicatoare, panouri infomative, balustrade, parapeţi, tăbliţe, stâlpi pentru delimitat accesul)

şi  a diverselor elemente  destinate  traficului pietonal  (pavele,  bordui, poduri, podeţe  si punţi

pietonale);

c)     deteriorarea/mutarea de orice fel a instalaţiilor dejoacă din incinta parcurilor;

d)     lipirea, scrierea, expunerea de afişe sau anunţui ^in alte locuri decât pe panouile

speciale de afişaj;

e)     accesul cu animale de companie în incinta locuilor de joacă pentru copii, special

amenajate;

f)      expunerea  rufelor/covoarelor  la  uscare  pe  faţadele  imobilelor,  ori  pe  domeniul

public/privat al municipiului Sebeş;

g)     deteriorarea  şi/sau  sustragerea  recipientelor  de  salubritate  aflate  ^m  punctele  de

precolectare.

Art. 6.1 Contravenţiile prevăzute la art. 6 se sancţionează după cum urmează:

a) Cu amendă de 400 lei la 800 lei pentru persoane fizice;

b) Cu amendă de 8001ei până la 2.000 lei pentru persoane juridice.

Ca   sancţiune   contravenţională   complementară:   se   va   lua  măsua   legală   privind

repararea  prejudiciului  de  către  autorităţile  publice  pe  cheltuiala  contravenientului   sau  a

persoanei responsabile civilmente.



€apitolul V - ACTIVITATEA COMERCIALĂ

Art.7  În  domeniul  activităţii  comerciale  agenţii  economici  şi  persoanele  rizice

autorizate au obligaţia:

a)     să   afişeze,   în   mod   vizibil,   denumirea   unităţii   în   confomitate   cu   hotărârile

administraţiei publice locale;

b)     afişarea ^m unitate a Acordului de fimcţionare/Autorizaţiei de alimentaţie publică,

precum  şi  a  orarului  de  ftmcţionare,  la  loc  vizibil.   Orarul  de  fimcţionare  va  fi  stabilit  ^m

conformitate cu hotărârile administraţiei publice locale;

c)     agenţii  economici  şi  instituţiile  publice  care  fimcţionează  la  parterul  imobilelor

sunt   obligaţi   să   respecte   prevederile   prezentului   regulament   pe   timpul   programului   de

fimcţionare;

d)     să ^mtreţină curăţenia la locul  unde  îşi  desfăşoară activitatea şi  să nu stânjenească

activitatea celorlalţi participanţi la actul de comerţ;

e)     agenţii  economici  sunt obligaţi  să amplaseze  la fiecare intrare câte un coş pentru

ambalaje şi unul pentru ţigări;

f)     vânzarea  ambulantă  a  oricăror  mărfuri,  respectiv  efectuarea  actelor  de  comerţ

stradal  sau  ^in  alte  locui  decât  cele  special  amenajate  şi  autorizate  de  primărie  şi  consiliul

local;

g)     comercializarea  casetelor  audio  şi  a  CD-urilor,  precum  şi  audierea  acestora  în

spaţii  deschise  din  Municipiul  Sebeş,  ce  excepţia  pieţelor  ^in  care  audiţia  acestora  pentru

vânzare se face doar cu căşti audio;

h)     expunerea  mărftiilor  de  orice  fel  pe  domeniul  public  sau  privat  pe  scările  sau

căiledeaccesînmagazine,indiferentdemoduldedeţinereaacestorsuprafeţe;

i)      expunerea  ^m  scopui  comerciale  a  autovehiculelor  şi  vehiculelor  de  orice  tip  în

parcări  sau  în  orice  alte  locuri  neautorizate  de  pe  domeniul  public  şi  privat  al  Municipiului

Sebeş.

Art.  7.1.Nerespectarea  prevederilor art.  7 se sancţionează  cu  amendă după  cum

urmează:

a) cu amendă de la 500 lei - 2.000 lei, pentru persoane rizice

b) cu amendă de la 2.000 Iei - 2.500 lei, pentru persoane juridice
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CaDitolul VI - CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE

Art.8,   În   domeniul   circu]aţiei   pe   drumuri]e   pub]ice,   constituie   contravenţie

următoarele fapte:

a)     circulaţia/oprirea/staţionarea/parcarea  autovehiculelor  şi  vehiculelor  de  orice  fel,
^m zona delimitată şi semnalizată pentru organizări şi executări de lucrări pe domeriul public

şi privat al Municipiului Sebeş;

b)     limitarea/blocarea  de  către  autovehicule  şi  vehicule  de  orice  fel  a  accesului  în

zona  pietonală,  parcări  publice,  parcări   pentru  biciclete,  instituţii  publice,   şcoli,   biserici,

spitale, pieţe, târguri şi proprietăţi alătuate drumurilor publice;

c)     blocarea/limitarea accesului la hidranţi de pe domeniul public;

d)     oprirea/staţionarea/parcarea,   remorcilor,   platfomelor,   tractoarelor,   atelaje   şi   a

altor utilaje agricole, de orice fel pe domeniul public;

e)     oprirea/staţionarea'parcarea autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel pe două sau

mai multe locuri de parcare;

f)      oprirea/staţionarea/parcarea  autovehiculelor  şi  vehiculelor în  apropierea  locurilor

de  depozitare  a  deşeurilor  menajere,  amplasate  legal  pe  raza  municipiului  Sebeş,  dacă  prin

aceasta este împiedicată/restricţionată activitatea de ridicare a deşeuilor menajere;

g)     parcarea   autovehiculelor   aparţinând   persoanelor   fizice   şi   juidice   destinate

transportului  de  mărfiui  sau  persoane  (peste   s   locui)  pe  domeniul  public  sau  privat  al

Municipiului  Sebeş,  ®arcări  amenajate),  în  zilele  de  Luni-Vineri  între  orele  16°°-07°°  şi  ^m

zilele de Sâmbătă, Duminică sau sărbători legale;

h)     circulaţia/oprirea/staţionarea parcarea vehiculelor de orice fel, în parcuri, locuri de

joacă,  în  incinta pieţelor publice,  a târgurilor  şi  în perimetrul  de desfăşurare  a manifestărilor

publice autorizate;

i)      oprirea/staţionarea/parcarea  autotuismelor  pe   locuile  de  parcare  rezervate  si

semnalizate corespunzător cu panouri adiţionale;

j)      oprirea/staţionare/parcarea   autoturismelor   pe   locurile   de   parcare   rezervate   si

semnalizate  prin  sem  intemaţional  pentru  persoanele  cu  handicap.  Blocarea  accesului  pe

locurile  de  parcare  rezervate  si  semnalizate  prin  semn  intemaţional  pentru  persoanele  cu

handicap;

k)     circulaţia/oprirea/staţionarea/parcarea      autovehiculelor/vehicule      cu      tracţiune

animală pe zonele verzi, alveole, rigole, peluze, insule de dirijare a traficului;

1)      Circulaţia   vehiculelor   cu   tracţiune   animală   pe   alte   trasee   decât   cele   special
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prevăzute in A#exa 2 la prezentul Regulament;

m)   circulaţia  vehiculelor  cu  tracţiune  animală,  pe  raza  municipiului  Sebeş,  fără  a

deţine  plăcuţe  cu  număr  de  ^inregistrare,  saci  colectori  de  dejecţii,  ataşaţi  la  cai,  elemente

reflectorizate  ataşate  la  hamaşamentul  animalului  de  tracţiune,  dispozitive  de  iluminat  pe

perioada  nopţii  montate  ^m  locuri  vizibile  pentru  ceilalţi  participanţi  la  trafic  si  elemente

reflectorizante montate pe vehiculul cu tracţiune animală;

n)     circulaţia vehiculelor pentru care nu există obligaţia fnmafri.cwJa.ri.;. pe alte trasee decât

cele  special  prevăzute  ^m Anera j,  la prezentul  Regulament  (  Ex.  fracfoare/e  agrj.co/e sflw

forestiere,  remorcile  destinaie  a  fiii  tractate  de  către  acestea,  troleibuzele,  mopedele  şi

cvadr[.ci.c/wri./c wşom care nu se supun ^mmatriculării ci doar fnregbfr6ri.i. /o U.j4. r. -wri);

o)       staţionarea/parcarea   autovehiculelor   de   orice   categorie   care   prezintă   urme

vizibile de avariere, pe domeniul public/privat al Municipiului Sebeş, pe o durată mai mare de

24 h de la data identificării / constatării / anunţării proprietarului;

p)       blocarea/limitarea  accesului  la  punctele  de  depozitare  a  deşeuilor  menajere

special amenajate;

q)        utilizarea de  către  autovehiculele  destinate  transportului  de  persoane, judeţean,

interjudeţean şi intemaţional, a altor staţii/locuri decât cele aprobate prin hotărârea consiliului

local   privind   traseele   şi   staţiile   de   pe   raza   Municipiului   Sebeş,   pentru   îmbarcarea   şi

debarcarea persoanel or;

r)        obstrucţionarea  efectuării  cuăţeniei  de  către  personalul  autorizat  pe  domeniul

public  inclusiv  parcări  amenajate  prin  imobilizare  a  unui  vehicul/autovehicul  de  orice  tip;

eliberarea zonei se va face in maxim 48 ore de la înştiinţare;

s)        refiizul unui conducător auto de a se prezenta la sediul politiei locale, la cererea/

invitaţia justificata a poliţiştilor locali,  aflaţi  în exercitarea atribuţiilor de serviciu,  în vederea

clarificării  situaţiei  privind  stabilirea  persoanei  care  a  ^mcălcat  dispoziţiile  legale  în  vigoare

privitoare la oprire/staţionare/parcare ;

t)        efectuarea   de   derapaje   controlate   (driftui),   accelerări   şi   fiânări   bruşte   pe

domeniul public;

u)        obstrucţionarea   desfăşuării   activităţii   utilajelor   de   dezăpezire/măturat/stropit

stradalprinoprirea/staţionareavoluntarădeautovehicule/vehiculepeparteacarosabilă.

Art.  8.1. Nerespectarea prevederilor art.  8  se sancţionează contravenţional după

cum urmează:

a) cu amendă de la 290 lei la 700 lei pentru persoane fizice;

b) cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru persoane juridice;
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Cap±±Lolul VII - CRESTEREA ANIMALEL_QB

Art.9.  -  În  domeniul  creşterii  şi  întreţinei.ii  animalelon  constituie  contravenţie

următoarele fapte:

a)     creşterea   şi   ^mtreţinerea   animalelor   de   companie   pe   raza  muricipiului   Sebeş

neînregistrateşicunerespectareanomelorsanitar-veterinare;

b)     intrarea persoanelor cu animale  de companie,  încadrate ^m categoria agresive sau

periculoase  în  localuile  publice,  magazine,  pieţe  de  desfacere  a produselor  agroalimentare,

ştranduri,

autorizate;

stadioane,  mijloace  de  transpon  în  comun  şi  ^m perimetrul  manifestărilor publice

c)     deţinerea/creştereamrănirea  animalelor  de  companie  de  către  proprietari/locatari

înspaţiiledefolosinţăcomună,^mjurulimobilelorsauînadăposturineautorizateamplasatepe

domeniulpublicsauprivatalMunicipiuluiSebeş;

d)     deţinerea şi  creşterea câinilor de talie mare  sau agresivi  în apartamente  situate ^in

blocuri  de  locuinţe  sau  în  clădiri  cu  mai  multe  apartamente  fără  acordul  scris  al  majorităţii

proprietarilor/1ocatarilorsauasociaţiilordeproprietari(depescară);

e)     circulaţia liberă şi nesupravegheată ^in curţile de folosinţă comuna atât ziua cât şi

noaptea a câinilor fără acordul majorităţii vecinilor;

D      neafişarea  de   către   deţinători   de   câini   ^mcadraţi   în   categoria  pază,   protecţie,

agresivisaupericuloşi,laintrareaînimobilsaulauşadeaccesspreproprietateaplăcuţeide

avertizarecuinscripţionarea„Câinepericulos"/„Atenţiecâinerău";

g)     neîmprejmuirea  corespunzătoare  a  imobilului  pentru  a  preveni  accesul  liber  al

câinilorpedomeniulpublicsaupeproprietăţialăturate;

h)     plimbarea  câinilor  pe  domeniul  public  fără  lesă,  iar  cei  din  categoria  câinilor

agresivi fără lesă şi botniţă;

i)      lăsarea nesupravegheată  a  anima]elor  de  companie  de  orice  talie  în  apartamente

sau spaţii de locuit şi care crează un disconfort vecinilor;

j)      neridicarea  de  pe  domeniul  public  sau  privat  a  excrementelor  provenite  de  la

animale de către proprietar/^msoţitor;

k)     nerespectarea  de  către  proprietarii  sau  însoţitorii  animalelor  de  companie  de  a

avea în mod obligatoriu pe timpul plimbării asupra lor actul de identitate, cametul de sănătate

alcâineluişipungideplasticpentruridicareaexcrementelor;

1)      creşterea animalelor şi păsărilor de orice fel  ^m alte locuri decât cele amenajate în

acest  scop  pe terenul proprietate privată,  amplasate  la o  distanţă corespunzătoare  de  locuinţe
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şi cu respectarea nomelor sanitar-veterinare;

m)    construirea de adăposturi pentru animale:

-  la mai puţin de 50 m.  de ansamblurile de blocuri şi  obiective sociale  (şcoli,  spitale,

grădiniţe, parcuri) sau de clădiri reprezentative;

- ^m gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă şi canalizare printr-

un   sistem   centralizat   de   distribuţie,   adăpostuile   pentru   creşterea   animalelor   in   curţile

persoanelor  particulare,   de   cel   mult   6   capete   ^m  total   (ovine,   caprine,   porcine,   bovine,

cabaline)  şi  cel  mult  50  de  păsări  se  amplasează  la  cel  puţin  10  m  de  cea  mai  apropiată

locuinţă  învecinată  şi  se  exploatează  astfel  ^mcât  să  nu  producă  poluarea  mediului  şi  risc

pentru sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiţiilor de biosecuitate.

- în gospodăriile unde smt asiguate racordurile la sistemul centralizat de apă curentă

şi canalizare, adăpostuile de animale de cel mult 2 capete cabaline, 5 capete bovine,15 ovine

sau caprine,  5  capete porcine şi cel mult 50 de păsări  se amplasează la cel puţin  10 in  de  cea

mai  apropiata  locuinţă  ^invecinată  şi   se  exploatează  astfel  ^mcât  să  nu  producă  poluarea

mediuluişiriscpentrusănătateavecinilor,cuobligaţiarespectăriicondiţiilordebiosecuritate.

- la mai puţin de 10 m de căile publice;

n)     1ipsa elementelor de identificare,  confom prevederilor legale,  (zgardă, medalion,

microcip).   Pe   elementele   de   identificare   vor   fi   specificate   în   mod   obligatoriu:   adresa

proprietarului, datele de identificare a proprietarului şi numele animalului;

o)     păşunatul în parcuri, zone verzi, malurile râurilor;

p)     păşunatul  pe  terenurile  situate  în  intravilanul  municipiului  Sebeş,  indiferent  de

forma de proprietate.  Păşunatul pe terenurile din extravilanul municipiului  Sebeş  care nu au

destinaţia  de  pajişti  pemanente,   confom   legii.   Păşunatul  pe  terenurile  din  extravilanul

municipiului  Sebeş  care  au  destinaţia  de  pajişti  permanente,  dar  pentru  care  deţinătorul  de

animale nu are un titlu  asupra terenului ( act de proprietate, contract de închiriere, contract de

concesiune, contract de arendare);

q)     aruncarea/depozitarea    cadavrelor    oricărui    fel    de    animal    sau    pasăre    ^m

intravilanul/extravilanul  Municipiului  Sebeş  indiferent  de  foma  de  proprietate  a  terenului.

Cadavreleanimale/păsărivorfipredatefimeispecializate^invedereaincinerării;

r)      circulaţia animalelor pe domeniul public/privat proprietatea Municipiului sebeş ce

pun  în  pericol  circulaţia  pe  drumurile  publice.  Animalele  în  cauză vor  fi  ridicate  şi  predate

către instituţiile abilitate.

Art. 9.1. Nerespectarea prevederilor art. 9 se sancţionează după cum urmează:

a)  cu  amendă de  la  600  lei  la  1.000  lei  pentru persoane  fizice pentru  faptele  prev.1a
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literele lit, a), b), c),d), e), f), g), h), i), j), k),1), m), n), o), p) ;

b) cu amendă de la  1.000  1ei la 2.000 lei pentru persoane juidice pentru faptele prev.

la literele lit, a), b), c),d), e), f), g), h), i), j), k), 1), m), n), o), p) ;

c)  cu amendă de  la  10001ei la  1.500  lei pentru persoane fizice pentru faptele prev.  la

literele lit, q) şi r) ;

d)  cu amendă de la  1.500  lei la 2.500  lei pentru persoane juridice pentru faptele prev.

la literele lit, q) şi r)  ;

Cani±olulvIII-PROTECTIA,CONSERVAREASIDEZVOLTAREEJ

P4RCURILOR.PLANTATIILORSIZONELORVE_BZ±

Art.  10.  În  domeniul  protecţiei,  conservăi.ii  şi  dezvoltării  parcuriloi.,  plantaţiilor

şizonelorverzi,constituiecontravenţieurmătoarelefapte:

a)     vandalizarea  bunurilor   de   pe   domeniul   public   care   fac   obiectul   prezentului

regulament prin zgâriere, scrierq vopsire, murdărire cu orice substanţă, demontarea, mutarea,

distrugerea  echipamentelor  de joacă,  a  panourilor  informative,  a  gardului  ^mprejmuitor,  a

mobilierului  urban  @ănci,  coşuri  de  gunoi,  pubele),  copuri  de  iluminat,  chioşcuri,  fântâni

arteziene, indicatoarelor etc;

b)     deteriorarea  aleilor,  căilor  de  acces,  bordurilor,  podeţelor,  stâlpilor  de  iluminat,

gurilordeincendiu,reţelelorelectriceşideirigaţgurilordescurgereşiacapacelorcăminelor

reţelelor de utilităţi din spaţiile verzi;

c)     ruperea  şi  deteriorarea  florilor  şi  a  arborilor,  arbuştilor  din  perimetrul  spaţiilor

verzi  sau  de  pe  domeniul  public,  prinderea/agăţarea  de  corpuri  străine  pe  trunchi/ramuri,

inclusiv fixarea de indicatoare sau reclamă de orice fel;

e)     defrişarea arborilor şi arbuştilor;

f)      călcarea,  deteriorarea  şi  staţionarea  pe  iarbă  în  parcuri/alte  zone  decât  cele  de

odihnăşirecreere,specialamenajate^macestsens(zonepicnic);

g)     trecerea   peste   gardurile   vii,   plantaţii   de   arbuşti,   plante   de   umbră,   precum

deteriorareavegetaţieidinjardiniere,cilindrii,vasedecorativeetc;

h)    pescuitul pe lacuile din parcurile de pe domeniul public al Municipiul Sebeş;

i)     folosirea aparatuii audio la un volum mare, dacă prin aceasta se tulbuă ordinea şi

liniştea publică;
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j)      scăldatul sau spălarea obiectelor/persoane (inclusive biciclete, covoare, cărucioare

etc), produselor, ambalajelor, materialelor de orice fel sau animale de companie în lac, canale

de scurgere sau fantâni arteziene etc;

k)     cosirea  ierbii  de  pe  domeniul  public/privat  al  Municipiului  Sebeş  fără  acordul

scris al autorităţilor abilitate;

1)      cultivarea  pe  domeniul  public  din  vecinătatea  locuinţelor  colective  @locuri)  a

legumelor şi zarzavatuilor;

Art.   10.1.   -   Nerespectarea   prevederilor   art.   10   se   sancţionează,   după   cum

urmează:

a)     cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei pentru persoane fizice;

b)     cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanejuridice.

Capitolul IX - DISPOZITII FINALE

Art.ll.   În  cazul  ^m  care  ca  urmare  a  săvârşirii  contravenţiei  s-au  produs  pagube

materiale,  persoana  responsabilă  are  obligaţia  legală  de  a  i.epara  în  ^mtregime  prejudiciul

cauzat, respectiv va achita pe lângă amendă şi despăgubiri pentm daunele provocate, ce vor fi

calculate confom tarifelor ^m vigoare la data constatării pagubei.

Art.12.     Constatarea     şi     sancţionarea     contravenţiilor     stabilite     prin     prezentul

Regulament,  se  face  de  către  Primarul  Municipiului  Sebeş  prin  ^mputemiciţii  acestuia  din

cadml  compartimentelor  de  specialitate  cu  atribuţii  de  verificare,  constatare  şi  sancţionare,

confom  competenţelor,  precum  şi  de  către  personalul  din  cadrul  Direcţia  Poliţia  Locală

Sebeş.

Art.13. Prevederile prezentului Regulament se completează cu prevederile Ordonanţei

Guvemului  nr.   2/2001-privind  regimul  juridic  al   contravenţiei,  aprobată  cu  modificări  şi

completări prin Legea 180/2002, cu modificările şi completările  ulterioare .

Art.  14.    Pentru  contravenţiile  prevăzute  în  prezentu]  regulament  ,  contravenientul

poate  achita  ^m  temen  de  cel  mult  15  zile  de  la  data  înmânării  sau  comunicării  procesului

verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute  de prezentul regulament,  agentul  constatator

făcând menţiunea despre această posibilitate în procesul verbal.
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ANEXA nr. 1

Ia„Regulamentulpentrudesfăşurareaactivităţilordecurăţenie,întreţinere,

păstrarea liniştii şi ordinii publice în Municipiu] Sebeş"

ALB-BLEO;   ALB-GALBEN   PAL;   ALB-VERDE   CALD;   ALB-GRI   ;   ALB-
ROŞU    BURGUND;    ALB-ROZ;    ALB-OCRU;    ALB-OmN]   ELECTRIC;    ALB-
CĂRĂMIZIU; ALB-VIOLET PURPURĂ; ALB-BRUN; ALB-BEJ

GALBEN-ALB;     GALBEN-ORANJ;     GALBEN     CĂRĂMIZIU;     GALBEN-
GALBEN 0CRU; GALBEN-GALBEN CONIAC; GALBEN-ORANJ ELECTRIC;

ORANJ-ORANJ        ELECTRIC;         ORANJ-CĂRĂMIZIU;         ORAJ-ROŞU
BURGUND;    ORANJ-    SECRET   ROZE:    ORANJ-ALB;    ORANJ-GALBEN   PAL;
OFLANJ-GALBEN CONIAC;

ROŞU   BURGUND-ORANJ;   ROŞU   BURGUND   ~SECRET   ROZE;   ROŞU
BURGUND- ALBASTRU TURCOAZ;  ROŞU BURGUND-GALBEN CONIAC;  ROŞU
BURGUND-ALB; ROŞU BURGUND-BEJ;

VIOLET-   VIOLET   PURPURĂ;    VIOLET-ALB;    VIOLET-LILA;    VIOLET
PURPURĂ-LILA;VIOLET-ALBASTRUTURCOAZ;VIOLETPURPURĂ-BLEO;

ALBASTRuiALBASTRU TURCOAZ ; ALBASTRU-BLEO; ALBASTRU-ALB;
ALBASTRU-ROŞUBURGUND;AljBASTRU-ALBASTRUBLEUMARIN;

vERD##TŢâŢVRERDEECFîgTD[;c3EggE;y.E#EEŢ[gŢ;]cYEFHŢ;îLB"RDE-

BRUN-CĂRĂMIZIU;   BRUN-GALBEN   CONIAC;   BRUN-BEJ;   BRUN-ALB;
BRUN-SECFET ROZE; BRUN-BRUN DESCHIS.
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ANEXA nr. 2

]a „Regulamentul pentru desfăşurarea activităţilor de curăţenie, întreţinere,

păstrarea liniştii şi ordinii publice în Municipiul Sebeş"

TRASEE APROBATE PmvIND CIRCULAŢIA VEHICULELOR

CU TRACŢIUNE ANIMALĂ

SEBEŞ: ZONA 1.

A) Spre ]ocalitatea Lanc± :

1.   pentru   deţinătorii   de   vehicule   cu   tracţiune   animală   din   zona:   str.   Cloşca,

Câmpului, Macului, Izvorului, 8 Aprilie, Lungă, Luncii, Aurel Vlaicu etc,  se pot deplasa

pe străzile:

Cloşca,  Cireşului,  drumuile  de  exploataţie  situate  la periferia  localităţii  Petreşti,  str.

Industriilor,  Energiei,  Mihai Eminescu, traversează DN  67  C pod râu Sebeş, str.  Dobrogeanu

Gherea,  spre  Joagăr (Alfor),  drumuri  de  exploataţie  situate  la periferia Municipiului  Sebeş,

(calea  strâmbă,  staţia  de  gaz,  cimitirul  ortodox  de  pe  str.  Augustin  Bena),  str.  Industriilor,

drumuile de exploataţie ( zona Glod, Dealu Mare), Lancr:m

B)J±p_re localitătile Pianu si Vintu de Jos_:

1.   pentru   deţinătorii   de   vehicule   cu   tracţiune   animală   din   zona:    str.   Cloşca,

Câmpului, Macului, Izvorului, 8 Aprilie, Lungă, Luncii, Aui.el Vlaicu etc., se pot deplasa

pe străzile:

Cloşca,  Cireşului,  drumurile  de  exploataţie  situate  la periferia  localităţii  Petreşti,  str.

Industriilor, Energiei, Mihai Eminescu, traversează DN 67 C pod râu Sebeş, str. Dobrogeanu

Gherea,    spre   Joagăr   (Alfor),   drumuri   de   exploataţie   situate   la   periferia   Municipiului

Sebeş,(calea strâmbă,  staţia de gaz, pădurea Mare,  drumul vechi al Pianului).  -spre localitatea

Daia Română:

2.   pentru   deţinătorii   de   vehicule   cu   tracţiune   animală   din   zona:   str.   Cloşca,

Câmpului, Macului, Izvorului, 8 Aprilie, Lungă, Luncii, Aurel Vlaicu etc., se pot deplasa

pe Strada: Aurel Vlaicu, Răstoacă, Viilor, drumuile de exploataţie de la periferia oraşului.
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C) Spre localitatea Răhău:

1.   pentru   deţinătorii   de   vehicule   cu   tracţiune   animală   din   zona:   str.   Cloşca,

Câmpului, Macului, Izvorului, 8 Aprilie, Lungă, Luncii, Aurel Vlaicu etc., se pot deplasa

pe strada: Aurel Vlaicu, Răstoacă, Viilor, drumurile de exploataţie de la periferia oraşului.

SEBEŞ: ZONA 2.

localitatea Lancrăm

1.   pentru  locuitorii   de  pe   străzile   Crişan,   Griviţa,  Avram   lancu,   Progi.esului,

Cânepişti,   N.   Bălcescu,   Spicului,   Florilor,   Secaşului,   Abatorului   pe   drumuile   de

exploataţie de la periferia oraşului.

8) Sp±i±gea±i±ă±i!e P_ianu şi Vintu de _JQŞ:

1.   pentru  locuitorii   de  pe   străzile   Crişan,   Griviţa,   Avram   lancu,   Progresului,

Cânepişti,   N.   Bălcescu,   Spicului,   Floi.ilor,   Secaşului,   Abatoi.ului   pe   drumurile   de

exploataţie de la periferia oraşului.

C)ŞpESJQ±iţateaDaiaROE±±jpă:
•   pentru   locuitorii   de   pe   străzile   Ci.işan,   Griviţa,   Avi.am   lancu,   Progresului,

Cânepişti,   N.   Bălcescu,   Spicului,   Florilor,   Secaşului,   Abatorului   pe   drumurile   de

exploataţie de la periferia oraşului.

D)jipLre localitatea Răhă_Ţ±

-  pentru locuitorii  de pe străzile  Crişan,  Griviţa, Avram lancu,  Progresului,  Cânepişti,

N.   Bălcescu,   Spicului,Florilor,   Secaşului,   Abatorului   pe   drumurile   de   exploataţie   de   la

periferia oraşului.
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ANEXA nr. 3

la„Regulamentulpentrudesfăşurareaactivitătilordecurăţenie»întreţinere»păstrarea
liniştii şi ordinii publice în Municipiul Sebeş"

TmsEELE DE CIRCULAŢIE A VEHICULELOR PENTRU CARE NU ExisTĂ
OBLIGAŢIAÎNMATRICULĂRIICIDOARAÎNFEGISTRĂRIIlaU.A.T-uri

Conform O/M.A.I. nr. 120/2020

MUNICIPIUL SEBEŞ

SEBEŞ ieşire spre LANCRĂM .
Strada Nicolae  Bălcescu  ,  Crişan,  Griviţa,  Avram  lancu,  Progresului,  Spicului  ,  Florilor,

Abatorului,  apoi  intră  pe  drumul  de  ţară  trece  pe  sub  pasaj  autostradă  şi  se  îndreaptă  pe
drumul de ţară spre Lancrăm .

±ÎşirgaLŞpre NQrd -Vest (RâDa R_oLş±±

Strada  Nicolae  Bălcescu  ,  colectează  străzile  Crişan,  Cânepişti,  Griviţa,  Avram  lancu  ,
Spicului,   Progresului,   Abatorului,   apoi   intră  pe   drumul   de  ţară  ce  trece  pe   sub  pasajul
autostrăzii şi se îndreaptă pe lângă autostradă spre Râpa Roşie

JÎşiEga±pre Nord Oaia Româpj§±

Strada Gaterului traversează DN 1 (în dreptul Bisericii Mari-Şcolii  Gimnazială nr.  1  de pe

ŞtefancelMare,Plevnei-Dorobanţi,Călăraşi(DJ106K),UnitateaMilitară.
Situaţi  pe  străzile  adiacente  (Florilor  ,  Secaşului  ,Cânepişti,  Nicolae  Bălcescu  ,  Avram

lancu,Griviţa,Progresului,Crişana)umărescaceeaşimtă.

&a sDre Est (Sjm
Persoanele  care  locuiesc pe  străzile  (Florilor ,  Secaşului  ,Cânepişti,  Nicolae  Bălcescu  ,

Avram  lancu,   Griviţa  ,   Crişan,   Progresului   ,   Ştefan  cel  Mare  )  vor  ieşi  în  Dorobanţi,
traversează str.  Călăraşi în dreptul catedralei Greco - Catolice, str. Gării -Vânători -Viilor
-Simion Bămuţiu, DN 1-Răhău.

Persoanele  care  locuiesc pe  străzile  Horea  ,  Sava Henţia,  Zona cartierului  rromilor vor
ieşi pe strada Alunului, Alunelului , Aurel Vlaicu , DN 1  - Răhău ,

irea S re Sud
Strada
Strada Gaterului , Ion Creangă, Fântânele iar Strada Ştefan cel Mare colectează străzile

`                 --------  '--\'_.  `   `,  '    ` ,,,,  \,,L\,q,I.

Ciocârliei,  şi  Mureşului,  intră în DN  1  în dreptul  Biserici Mari,  intră pe Dorin Pavel  (DN  67
C)---Petreşti.

Strada   Dorobanţi   colectează   străzile   Progresului   Spicului,   Florilor   Crişan,   Griviţa,
Avramlancu,NicolaeBălcescu,intrăpestradaGării,Vânători,Cântamlui,Alunelului,Sava
Henţia, Cloşca _ Petreşti.

Horeacolecteazăstrăzileînvecinate,intrăpeDorinPavel(DN67C),Petreşti.
r__t___1__.      ,         ^
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str#r#6S#străziie:crişan,Griviţa,Awmlancu,NicolaeBălcescu,
Progresului intră pe strada Decebal -stradal 907 -strada Ştefan cel Mare, traversează DN  1 -
Mircea cel Mare - Ion Creangă - staţia de Gaz metan - Pădurea Mare, Ieşirea spre -Vinţ -
Pian'

LQCALITATEA  PETREST±

1.        Ieşirespre  Est
a)        Strada  Decebal  colectează  străzile  oituz,  Dumbrava,24  Ianuarie,Ar!arului,

strada Scurtă,  traversează DN 67  C  se deplasează pe  strada Alunei,  cireşului,  Zorilor,  M.
Viteazu şi ies ^m zona după Deal.

b)        Strada   Mihai   Viteazu   colectează   străzile    Simion   Bămuţiu   ,    Zorilor,
Grădinilor, Unirii  ,  1  Mti,  Progresului,  Industriilor,  Rozelor,  Ogor Nou ies în zona „ După
Deal ".

Jampa'
Strada Alunei colectează Unirii, Zorilor ,  1  Mai, ies spre Alunei, Lunca de Jos ,

11.      Ieşire spre sud (Săsciori) teren de fotbal.
Strada  Energiei  colectează  străzile  :  Mihai  Viteazu  ,  Simion  Bămuţiu,  Zorilor  ,

Grădinilor  ,  1  Mai,  Ogor Nou  ,  Oituz  ,  Industriilor,  Mihai  Eminescu.  Şurianu  ,  Crişan şi
Morii ies la intersecţia dintre străzile Progresului şi Energiei -Lunca de Sus.

a)        Ieşirespresud. (Săsciori).
Strada Valea Sebeşului  colectează străzile  :  Mihai Eminescu ,  Crişan,  Şurianu ,  1

Mai  ,Ogor Nou ,  str  Săsească , Liviu Rebreanu ,  Octavian Goga ,  Dobrogeanu Gherea şi
Molidului, după cimitir şi spre Halânga.

b)       Ieşiresprevest.
Strada Valea Sebeşului colectează străzile : Mihai Eminescu , Crişan , Şurianu ,  1

Mai  ,Ogor Nou ,  str.  Săsească,  Liviu Rebreanu  ,  Octavian Goga , Dobrogeanu Gherea şi
Molidului, spre Ostăr, peste Râu, după femă.

c)        IeşirespreNord(Sebeş ).
Strada  1  Mai colectează străzile  :  Ogor Nou şi vecinii , Unirii, Zorilor şi vecinii  ,

Energiei şi vecinii, Valea Sebeşului şi vecinii, Mihai Viteazu şi vecinii -Lunca de Jos.

nc_ALITATEARĂHrH
1.      Pentru zona "Sfânta" se circulă :

Strada Şcolii-Ulita Bisericii -Zona "Sfântă".
Strada Şcolii -Vârtop Uapul dealului -Zona "Sfântă".
Strada  Şcolii  -  calea  Fântâna  Lupului  -Râpa  Capul  Dealului  ~Fântâna  de

cărămi dă-Zona " S fânta"

11. Pentru zona "Calea Morii ``
Strada Şcolii leane -alea Morii;
Strada de Mijloc -strada Deasupra -calea Morii ;
Strada Deasupra-Deasupra Mică -Ţelini -Calea Morii;

111. Pentru "Faţa Viilor "
Strada  Şcolii  -Uliţă  -ăminu]  cultual  -strada  de  Mijloc  -SMA  -Faţa
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Viilor;

StradaDeasupra-UliţaMunteanului-CoastaMare-FaţaViilor.

IV.PentruLuncadesus,Luncadejos,Coastadesus,CoastadejosşilaMoară

Strada Deasupra , strada de Mijloc-traversare DN 1 -staţia CFR ;
`     Strada şcolii -DN 1, staţia cFR.

V.Pentrutai.laua``I,aPetreşti,DealulŞipotului,DealulBisericiiŞiArsuri``.
Strada de Mijloc , strada Deasupra -DN 1 până la Valea Seacă,
Strada Şcolii DN  1  până la Valea Seacă .

ncAL_ITA_TEALANC_BĂM

Strada  Veche  colectează  străzile  :  Strada  de  Sus  ,  Bisericii,  Hudiţă  ,  Strada  de
Mijloc, Strada de Jos -Lunca de Jos, Cutină, Arini

Strada Veche colectează străzile  :  Str@da de Mijloc , Hudiţa, Bisericii, Strada de
Sus,ies^mStradadeJos-traverseazăDN-E81(CaleaVacii)-CaleaMălaiului.
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