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REGULAMENT  

RIVIND OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE CE REVIN  CETĂŢENILOR , 
INSTITUŢIILOR PUBLICE, AGENŢILOR ECONOMICI, CELORLALTE PERSOANE 

JURIDICE PENTRU BUNA GOSPODĂRIRE, ÎNTREŢINERE ŞI ÎNFRUMUSEŢARE A 
LOCALITĂŢII, PĂSTRAREA PERMANENTĂ A CURĂŢENIEI ÎN MUNICIPIUL 

MARGHITA 

CAPITOLUL  I 

SECŢIUNEA  1 

Art.1. Prevederile prezentului regulament stabilesc obligaţiile şi responsabilităţile ce revin cetăţenilor, 
instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, pentru buna gospodărire, întreţinere 
şi înfrumuseţare a localităţii, păstrarea permanentă a curăţeniei în Municipiul Marghita precum şi 
sancţiunile pentru nerespectarea acestor obligaţii şi responsabilităţi. 

Art.2.Autorităţile publice locale ale Municipiului Marghita au obligaţia să asigure: 

a)  măsuri necesare pentru protecţia sănătăţii publice ; 

b)  măsuri pentru conservarea şi protecţia mediului ; 

c)  prevenirea poluării accidentale a mediului  sau a surselor şi cursurilor de apă prin depozitarea 
necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni ; 

     d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor şi 
gunoaielor, amenajarea unor locuri speciale de depozitare; 

     e) respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism 
aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor; 

     f)  curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheţii de pe trotuare, 
colectarea şi depozitarea rezidurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea materialelor refolosibile; 

     g) repararea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, podeţelor, curăţarea şi amenajarea 
şanţurilor, modernizarea drumurilor existente; 

     h)   măturatul, spălatul căilor publice, întreţinerea spaţiilor verzi şi a parcurilor; 

     i)   finalizarea construcţiilor începute; 

     j)   întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică a acestora; 

    k)   organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţii; 
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    l)   întreţinerea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, executarea lucrărilor de protecţie şi 
întreţinere a albiilor, executarea altor lucrări de protecţie contra inundaţiilor, asigurarea scurgerii apelor, 
asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor; 

   m)   repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei; 

   n)   canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale; 

   o)   respectarea strictă a normelor igienico sanitare în pieţele agroalimentare, în târguri şi oboare; 

   p)   amenajarea potrivit planului urbanistic general şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, terenurilor 
de sport şi de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice şi de agrement; 

   q) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în   cinematografe, săli de sport, 
stadioane şi în celelalte unităţi de cultură şi de sport; 

   r) păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a monumentelor de pe teritoriul 
Municipiului Marghita; 

   s) precolectarea, colectarea,transportul şi depozitarea reziduurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice, 
periculoase şi a celor cu regim special; 

 t)  înfiinţarea şi administrarea depozitelor ecologice de reziduuri şi producerea de compost; 

 u)  preselectarea şi organizarea reciclării deşeurilor; 

v)  dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea localităţilor. 
 
SECŢIUNEA 2 - Obligaţiile instituţiilor publice, ale agenţilor economici şi ale 
celorlalte pesoane juridice 

Art.3. Instituţiilor economice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le revin următoarele 
obligaţii : 

a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele și anexele în care îşi desfăşoară activitatea, prin 
efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice; 

b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea 
firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţenia şi 
zugrăvirea periodică a acestora; 

c) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte 
terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces; 

d) să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute, sub orice formă, prin activităţi de curăţare, 
dezinsecţie şi deratizare; 

e) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole precum şi materialele 
refolosibile pe platformele de gunoi cäre le sunt afectate/puse la dispoziție/ și NU în coșurile 
stradale de gunoi  puse la dispoziția trecătorilor. 

f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, 
locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din 
dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de 
consiliile locale; 
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g) să respecte măsurile stabilite de Consiliul Local al Municipiului Marghita pentru asigurarea igienei 
publice ş curăţeniei în localităţi; 
h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea pe drumurile publice. 
i) să nu transporte nici un fel de deșeuri din următoarele categorii :  deșeuri menajere ;deșeuri vegetale; 

deșeuri rezultate din construcții, reamenajări sau demolări ;  deșeuri rezultate din dezafectarea unor 
utilaje mecanice electrice ori electronice ; carburanți sau uleiuri uzate , deșeuri medicale , chiar dacă 
deșeurile provin din lucrări efectuate în regie proprie cu excepția situațiilor în care folosesc în acest scop 
mijloace de transport adecvate și autorizate pentru asemenea transporturi. 

SECŢIUNEA  3 – Obligaţiile cetăţenilor 

Art.4.  În aplicarea prevederilor prezentului regulament cetăţenilor le revin următoarele obligaţii : 

a) întreţinerea şi curăţarea imobilelor și terenurilor pe care le deţin în proprietate sau cu orice alt 
titlu, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejurimilor acestora; 

b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii şi zugrăvirea 
periodică a acestora , potrivit măsurilor stabilite de Consiliul Local; 

c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de Primărie, în condiţiile şi în 
termenele stabilite de acestea; 

d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor; 
e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din 

dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; 
f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care 

le folosesc în alte scopuri; 
g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie, în pieţe târguri şi oboare, în parcuri, locuri de joacă 

pentru copii şi în alte locuri publice; 
h) respectarea măsurilor stabilite de Consiliul Local al Municipiului Marghita pentru asigurarea 

igienei publice şi  curăţeniei în localităţi ; 
i) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate ori 

autorizate  de autorităţi ,adică în pubelele( containerele) care le sunt afectate în acest scop, și NU 
cosurile stradale de gunoi puse la dispoziția trecătorilor. 

j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice; 
k) păstrarea şi folosirea corespunzătoare a  amenajărilor  și mobilierului stradal de joacă pentru 

copii sau alte asemenea dotări amplasate pe domeniul public.   
l) să nu transporte nici un fel de deșeuri din următoarele categorii :  deșeuri  menajere ; deșeuri vegetale;  

deșeuri rezultate din construcții, reamenajări sau demolări ;  deșeuri rezultate din dezafectarea unor 
utilaje sau aparate mecanice electrice ori electronice ; carburanți sau uleiuri uzate , deșeuri medicale , 
chiar dacă deșeurile provin din lucrări efectuate în regie proprie cu excepția situațiilor în care folosesc în 
acest scop mijloace de transport adecvate și autorizate pentru asemenea transporturi. 

 
CAPITOLUL II - SANCŢIUNI  

Contravenţii privind încalcarea de către asociaţiile de proprietari / locatari, 
persoane juridice şi persoane fizice a normelor cu privire la întreţinerea şi 
păstrarea curăţeniei clădirilor, locuinţelor, anexelor gospodăreşti, incintelor, 
împrejmuirilor acestora, precum şi a domeniului public . 

Art. 5 
A-Săvârșite de către asociațiile de proprietari sau locatari și persoane fizice : și 
se sancționate  cu amendă de la 200 la 500 de lei : 
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a) neîntreţinerea curăţeniei şi igienei,în locuințe, curţi, anexe, grădini și alte terenuri pe care le deţin, 
precum şi pe căile de acces ale acestora, împiedicând prin acestea convieţuirea în condiţii 
civilizate a colocatarilor şi a vecinilor; 

b) neexecutarea, potrivit legii, a lucrărilor de zugrăvire şi vopsire a părţilor exterioare ale clădirilor, 
neînlocuirea jgheaburilor şi a burlanelor degradate, precum şi neefectuarea unor lucrări de 
reparaţii şi întreţinere la faţada imobilelor, creând astfel un aspect inestetic imobilelor. 

c) neîntreţinerea curăţeniei pe trotuarele aferente imobilelor, a locurilor de parcare pe care le deţin 
sau le folosesc  

d) depozitarea de mobilier, lăzi sau alte obiecte inestetice în balcoane , terase sau în jurul clădirilor 
de locuit , precum și uscarea rufelor la vedere în balcoane, pe faţada blocului, pe terase sau pe 
uscatoare de rufe ampasate între blocuri ; 

e) nefinalizarea construcțiilor începute pe baza autorizațiilor eliberate de primărie, în condițiile și 
termenele stabilite de acestea. 

f) nerepararea și neîntreținerea instalațiilor aferente imobilelor 
g) neîntreținerea în stare corespunzătoare a împrejmuirilor imobilelor, ale trotuarelor din jurul 

imobilelor, precum şi neîntreţinerea spaţiilor verzi şi plantaţiilor existente pe aceste artere şi acolo 
unde este cazul, să  asigure curăţirea şi întreţinerea permanentă a şanţurilor şi podeţelor în zona 
acestora; 

h) nedesfiinţarea împrejmuirilor improvizate  pe spaţiul verde şi în jurul blocurilor de locuinţe sau 
nerefacerea spaţiilor verzi aparţinătoare domeniului public; 

i) neîngrijirea pomilor, florilor, peluzelor şi altor plantaţii din faţa şi perimetrul imobilelor pe care le 
deţin, inclusiv în curţi şi ne/re/amenajarea celor degradate; 

j) aruncarea mucurilor de ţigară, a resturilor sau ambalajelor de la seminţe sau altor produse 
alimentare sau nealimentare pe străzi, în parcuri sau alte locuri publice; 

k) expunerea afişelor sau anunţurilor publicitare în alte locuri decât panourile de afişaj; 
l) menţinerea de firme sau reclame deteriorate ori inestetice pe faţadele ori acoperişurile imobilelor, 

precum şi pe panourile  speciale de afişaj şi reclame afişate pe domeniul public; 
m) neluarea măsurilor de salubrizare a terenurilor pe care le deţin, în calitate de proprietari sau cu 

orice alt titlu ; 
n) folosirea amenajărilor și mobilierului stradal de joacă pentru copii, sau altor asemenea dotări de 

către persoane cu vârsta mai mare de 14 ani ; 
o) consumul de băuturi alcoolice pe străzi şi în locurile publice, adresările triviale sau obscene pe 

străzi şi în locurile publice sau cu acces public, ţinuta indecentă, comportamentul indecent şi 
exprimările triviale în şcoli, pe străzi, în parcuri şi în locurile publice sau cu acces public; ( fapta 
privește persoanele fizice ) 

p) amplasarea bătătoarelor pentru covoare la mai puţin de 6 m de imobile şi a europubelelor pentru 
colectarea reziduurilor menajere la mai puţin de 5 m de la imobilele de locuit, conform Normelor 
legate de igienă şi sănătate publică ; 

q) prepararea materialelor sau betoanelor direct pe domeniul public sau al asociațiilor de 
proprietari/locatari ori altor persoane fizice fără încuviințările necesare. 

r) necurățarea zăpezii și gheții imediat după depunere sau până la orele 8 dimineața de pe 
acoperișurile, trotuarele și rigolele aferente imobilelor pe care le dețin cu orice titlu. Zăpada sau 
gheața rezultate din curățare se vor depune la o, 30 m. de bordura carosabilului.În cazul formării 
de polei trotuarele, scările și alte amenajări similare  vor fi presărate cu nisip sau rumeguș.  

s) depozitarea deșeurilor menajere, industrial, agricole, a gunoaielor din locațiile, dependințele și 
vehiulele proprii în coșurile stradale puse la dispoziția trecătorilor. 
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    B. Săvârșite de către persoane juridice, altele decât asociațiile de proprietari / 
locatari și sancționate cu amendă de la 500 lei 2000 lei.   

 a) neîntreţinerea curăţeniei şi igienei, în clădiri, curţi, anexe, grădini și alte terenuri pe care le 
deţin, precum şi pe căile de acces ale acestora , împiedicând prin acestea convieţuirea în condiţii 
civilizate a colocatarilor şi a vecinilor; 
 b) neexecutarea, potrivit legii, a lucrărilor de zugrăvire şi vopsire a părţilor exterioare ale clădirilor, 
neînlocuirea jgheaburilor şi a burlanelor degradate, precum şi neefectuarea unor lucrări de reparaţii şi 
întreţinere la faţada imobilelor, creând astfel un aspect inestetic imobilelor. 
 c) neîntreţinerea în stare corespunzătoare a împrejmuirilor imobilelor, a trotuarelor din jurul 
imobilelor, neîntreţinerea spaţiilor verzi şi plantaţiilor existente pe aceste artere precum și, acolo unde 
este cazul, neasigurarea  curăţirii şi întreţinerii permanente a şanţurilor şi podeţelor în zona acestora; 
  d) nedesfiinţarea împrejmuirilor improvizate pe spaţiul verde sau nerefacerea spaţiilor verzi 
aparţinătoare domeniului public; 
 e) neîngrijirea pomilor, florilor, peluzelor şi altor plantaţii din faţa şi perimetrul imobilelor pe  ...care 
le deţin, inclusiv în curţi şi ne/re/amenajarea celor degradate; 
 f) expunerea afişelor sau anunţurilor publicitare în alte locuri decât panourile de afişaj; 
 g) menţinarea de firme sau reclame deterioate ori inestetice pe faţade ori acoperişurile imobilelor, 
precum şi pe panourile  speciale de afişaj şi reclame afişate pe domeniul public; 
 h) neluarea de către persoanele juridice a măsurilor de salubrizare a terenurilor pe care le deţin, 
în calitate de proprietari sau cu orice alt titlu; 
 i) necurățarea zăpezii și gheții imediat după depunere sau până la orele 8 dimineața de pe 
scările, trotuarele și rigolele aferente imobilelor pe care le dețin cu orice titlu. Zăpada sau gheața rezultate 
din curățare se vor depune la 0,30 m. de bordura carosabilului.În cazul formării de polei trotuarele, scările 
și alte amenajări similare  vor fi presărate cu nisip sau rumeguș. 
 j) depozitarea deșeurilor menajere, industrial, agricole, a gunoaielor din locațiile, dependințele și 
vehiulele proprii în coșurile stradale puse la dispoziția trecătorilor. 
  
          
 Contravenții săvârșite de persoane fizice și juridice cu referire la domeniile 
publice sau private ale municipiului sau ale statului 
 Art. 6.  
 A. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la  300 – 600 lei pentru 
persoane fizice, respectiv de la 500- 2000 pentru persoane juridice următoarele 
fapte :  

a) ocuparea domeniului public cu orice fel de construcții, inclusiv provizorii ( boxe, stelaje , rafturi, 
dulapuri, magazii, dulapuri de unelte, conexiuni de cabluri electrice sau pentru comunicații,  adăposturi pentru 
animale, cu materiale de constructii (nisip, balast, piatra, caramizi, boltari, tigle, lemne, etc.) sau 
depozitarea pe domeniul public sau privat de paleti, recipienti, containere care contin materiale de 
constructii, schele, baraci, fara aprobarea serviciilor de specialitate si fara plata taxei de ocupare a 
domeniului public. 
        b)  depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel de către persoanele fizice şi juridice pe raza 
Mun.Marghita precum şi arderea acestora. 
       c) depozitarea materialelor de construcţii şi montarea schelelor pe trotuare, carosabil, zone verzi,  în 
vederea executării lucrărilor de construcţii sau reparaţii se vor putea realiza numai după aprobarea 
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solicitării scrise, a plăţii taxelor legale şi emiterea autorizaţiei de către birourile de specialitate ale 
Primăriei Muncipiului Marghita. 
        d) executarea de reparaţii auto, mecanice şi de tinichigerie pe domeniul public (carosabilul străzilor, 
parcări, trotuare, zone verzi ), precum şi pătarea acestora cu combustibili, lubrifianţi, vopsele, sau după 
caz neînlăturarea urmelor de combustibili, lubrefianți ori vopsele create involuntar 
      e ) evacuarea reziduurilor şi apelor uzate prin măturare, din localuri, magazine sau imobile, trotuare 
sau pe carosabil; 
 
 B.Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la  1000 la 2000 atât 
pentru persoane fizice, cât și  pentru persoane juridice : 
       a) aruncarea sau depozitarea abuzivă pe domeniul public sau privat al municipiului precum şi alte 
locuri publice a reziduurilor menajere şi vegetale, a molozului și elementelor rezultate din demolări sau 
reamenajări, a carburanților și/ sau uleiurilor uzate , a utilajelor mecanice,  electrice ori electronice ; 
carburanți sau uleiuri uzate, a deșeurilor medicale,  a pamântului rezultat din sapaturi, a materialelor 
lemnoase sau industriale de orice fel inclusiv  şi a altor reziduuri, a bunurilor materile de orice fel, ca: 
ambalaje, tonete, chioşcuri, mese, umbrele, maşini de îngheţată, lăzi frigorifice, dozatoare, alte 
asemenea, construcţii metalice, materiale de construcţii de orice fel, caroserii de autovehicule, 
autovehicule de orice fel : avariate, dezmembrate parţial sau total, cu sau fără numere de înmatriculare, 
fără a deține autorizație de ocupare a domeniului public. 
 Caroseriile vehiculelor fără număr de înmatriculare depozitate pe domeniul municipiului sau altor 
entități publice  vor fi ridicate şi transportate de către Primăria Municipiului Marghita, iar proprietarul va 
suporta contravaluarea ridicarii, precum şi taxele legale pentru ocuparea domeniului public. 
 
       b)  efectuarea de  acte de cărăușie chiar și ocazională cu mijloace de transport , inclusiv atelaje 
trase de animale , neadecvate și în același timp neautorizate potrivit normelor juridice centrale și locale 
privind transporturile, cirulația pe drumurile publice , înregistrarea vehiculelor,  gospodărirea , regimul 
deșeurilor și salubritatea.  
 
 Contravenţii privind nerespectarea de către persoane fizice şi 
juridice,asociaţii de locatari / proprietari, regii autonome, organizaţii şi instituţii, a 
normelor cu privire la întreţinerea şi păstrarea curăţeniei parcurilor, scuarurilor, 
spaţiilor verzi, arterelor de circulaţie, cimitirelor şi locurilor publice, precum şi a 
împrejmuirilor acestora. 
Art.7. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la  300 – 600 lei pentru 
persoane fizice, respectiv de la 500- 2000 lei pentru persoane juridice următoarele 
fapte :  

a) tăierea ori scoaterea din rădăcini, fără aprobarea serviciilor de specialitate ale Primăriei 
Municipiului Marghita, de arbori, puieţi, lăstari, cu sau fără ridicarea acestora; 

b) însuşirea de arbori doborâţi de fenomene naturale sau de arbori care au fost tăiaţi sau scoşi din 
rădăcini, fără aprobarea compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Marghita;  

c) circulaţia cu scutere, autovehicule sau motociclete în parcuri şi pe alte zone verzi ; 
d) circulaţia şi staţionarea vehiculelor de orice fel pe trotuare,  spaţii verzi ale Municipiului Marghita; 
e) cosirea fără autorizaţie a ierbii parcurilor, scuarurilor şi grădinilor publice; 
f) păşunatul în parcuri, pe zonele verzi, străzile Municipiului Marghita; 
g) deteriorarea ori murdărirea zonelor verzi prin rupere , călcare, tăiere sau prin orice alte mijloace; 
h) deteriorarea ori murdărirea în orice fel a  zonelor verzi amenajate cu flori, trandafiri sau arbori; 
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i) deteriorarea ori murdărirea în orice fel a  zonelor verzi din jurul imobilelor prin cosit şi strâns de 
vegetale din Municipiul Marghita; 

j) împrăştirea, aruncarea sau folosirea de substanţe toxice sau momeli otrăvite pe terenurile 
agricole, cât şi în pădurile care aparţin Municipiului Marghita, fără asigurarea măsurilor de protecţie a 
faunei și florei ; 

k) degraderea sau murdărirea statuilor sau grupurilor statuare, a monumentelor din cimitire şi alte 
locuri publice, precum şi a mobilierului urban şi a jocurilor din parcurile, scuarurile , zonele verzi 
amplasate pe raza Municipiului Marghita; 

l) efectuarea de lucrări de reparaţii şi intervenţie la reţelele de apă, gaz, canalizare fără aviz din   
partea primăriei, în cazul în care aceste lucrări presupun deteriorarea străzilor, trotuarelor sau spaţiilor 
verzi. 

m) nerespectarea obligațiilor de restabilire a situației anterioare după efectuarea de lucrări care 
afectează domeniul public sau privat. 

n)  spălarea vehiculelor şi a altor mijloace de transport pe domeniul public sau privat al municipiului 
Marghita. 

o) schimbarea destinaţiei spaţiilor verzi aparţinând domeniului public, fără avizul serviciilor de 
specialitate din cadrul Primăriei Marghita; 

p) pătrunderea pe arterele de circulaţie a vehiculelor cu tracţiune animală cât şi a autovehiculelor şi 
utilajelor, cu roţile încărcate cu noroi; 

 
          Contravenţii privind nerespectarea de către agenţii economici, instituţii, a 
normelor privind buna gospodărire şi menţinere a esteticii Municipiului Marghita 

 
Art.8.  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500-1000 lei 
următoarele fapte : 

a) neasigurarea curăţirii geamurilor şi vitrinelor, neînlocuirea celor sparte, neîntreţierea firmelor şi 
faţadelor clădirilor, magazinelor, tonetelor, chioşcurilor unde îşi desfăşoară activitatea; 

b) neamplasarea de către agenţii economici la fiecare intrare în stradă la punctele de lucru sau 
sediul unde îşi desfăşoară activitatea, a unui coş pentru ambalaje şi ţigări;  
           Contravenții privind nerespectarea de către persoanele fizice a normelor 
privind creșterea și deținerea de animale inclusiv păsări în Municipiului Marghita 
Art.9.  Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200-500 lei : 

a) creșterea animalelor și păsărilor de orice fel în adăposturi amplasate la o distanță mai mică de 10 
m de clădirile vecinilor,/ori  fără instalație de colectare a dejecțiilor prevăzute cu pardoseală betonată și 
sifon de scurgere. 
 În Municipiul Marghita este permisă creșterea și deținerea păsărilor și animalelor de agrement, 
dar numai cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri. 

b) neevacuarea ritmică a reziduurilor animaliere colectate în fosa septică creând astfel disconfort 
vecinilor. Fosa septică va fi amplasată la o distanță de 10 m față de cea mai apropiată locuință, conform 
reglementărilor igienico-sanitare în vigoare,betonată și prevăzută cu capac; 

c) depozitarea reziduurilor rezultate din creșterea animalelor și păsărilor pe domeniul public sau 
privat al municipiului Marghita sau a altor persoane.  

 
            Contravenții privind nerespectarea de către persoanele fizice a normelor 
privind deținerea, creșterea și circulația câinilor în Municipiul Marghita 
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Art.10.  Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 – 500 lei : 

a) introducerea câinilor în spațiile speciale amenajate ca locuri de joacă pentru copii. 
b) neefectuarea vaccinării antirabice , în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
c) necurățirea de către proprietarii câinilor a excrementelor lăsate în locurile unde circulația acestora 

este permisă; 
d) plimbarea câinilor periculoși și agresivi fără lesă și botniță pe domeniul public și-privat al 

Municipiului Marghita. 
 

           Contravenții privind nerespectarea de către regiile autonome și persoanele 
juridice a normelor privind executarea lucrărilor de construcții, reparații și 
demolări la clădiri, a lucrărilor de reparații și intervenții pe carosabilul străzii 
 Art.11.  Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 500 - 2000 lei 
următoarele fapte : 

a) neîmprejmuirea incintelor de construcții ale șantierului,a lucrărilor în execuție și neluarea 
măsurilor de salubrizare și întreținere a curățeniei în vecinătatea împrejmuirilor.  
          Rulotele sau containerele mobile de construcții cu orice destinație  vor fi amplasate numai în 
interiorul incintelor, iar când acest lucru nu este posibil, acestea vor fi amplasate și pe domeniul public 
doar după achitarea taxelor legale și obținerea autorizației de depozitare;  

b) nesalubrizarea în ziua efectuării lucrărilor, a suprafețelor de carosabil sau trotuar pe care se 
execută lucrări de construcții sau reparații a acestora sau intervenții la lucrări de intervenție la rețelele de 
apă. canalizare sau alte rețele subterane; 

c) neînștiințarea compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Marghita despre 
lucrările de construcții de orice fel de unde rezultă pământ, moloz, sau alte asemenea reziduuri, în 
vederea stabilirii traseelor și locurilor pentru transportul și depozitarea acestora; 

d) neasigurarea curățirii vehiculelor de noroi sau alte reziduuri pentru a nu murdări căile publice, 
înainte de ieșirea din zona construibilă din stațiile de betoane sau alte asemenea locuri; 

e) neasigurarea curățirii căilor publice din zona de construcții, inclusiv a părților din calea publică, 
care sunt cuprinse în incinta acesteia; 

f) închiderea și ocuparea străzilor fără plata taxelor legale și fără autorizație, în vederea executării 
de lucrări de construcții de orice fel. 
             Sunt exceptate de la această prevedere societățile care execută lucrări de intervenție la rețelele 
de apă, canalizare sau alte rețele subterane cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri; 

g) neinstalarea și nemenținerea la loc vizibil acolo unde se efectuează lucrările până la închiderea 
șantierului, a unui panou în care să se indice denumirea, sediul și numărul de telefon al proiectantului, 
beneficiarului, executantului și numele șefului punctului de lucru. 
 
          Contravenții privid nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a 
normelor privind desfășurarea corespunzătoare a activităților în piețele, târgurile 
și oboarele din Municipiul Marghita. 
Art.12. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 - 500 lei 
următoarele fapte : 

a) nepăstrarea curățeniei de către persoanele fizice și juridice care realizează acte de comerț în 
piețe, precum și de către toți cetățenii aflați în perimetrul piețelor; 

b) comercializarea neautorizată de produse de către societăți comerciale, agenți economici, 
persoane fizice, etc. 
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c) aducerea și prezentarea la vânzare a produselor murdare, alterate sau degradate, precum și 
sortarea și spălarea acestora în incinta piețelor; 

d) nerespectarea sectorizării stabilite prin Regulamentul de funcționare a piețelor; 
e) practicarea  jocurilor de noroc sau a jocurilor și ocupațiilor neautorizate  
f) depozitarea deșeurilor menajere, industrial, agricole, a gunoaielor din locațiile, dependințele și 

vehiulele proprii în coșurile stradale puse la dispoziția trecătorilor 
g) oferirea spre vânzare și/sau , după caz vânzarea de către producători sau comercianți ori 

persoane aflate în serviciul acestora chiar ocazional , a oricăror mărfuri pe domeniul public, în 
afara locurilor autorizate, permanent sau ocazional, inclusiv din vehicule sau orice amplasamente 
neautorizate. 

 
              Contravenții la normele privind transportul de mărfuri pe raza 
Municipiului Marghita. 
Art.13. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200-500 lei 
următoarele fapte : 

a) încărcarea și etanșarea necorespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul diferitelor 
materiale, pentru a preîntâmpina împrăștierea lor în timpul transportului și murdărirea sau degradarea 
căilor publice. 

b) neasigurarea curățării căilor publice după efectuarea operațiilor de încărcare sau descărcare și 
transport propriu-zis  a mijloacelor de transport. 

c) neasigurarea curățirii locurilor de încărcare-descărcarea din gări, autogări, piețe, oboare și 
târguri. 
           Contravenții privind nerespectarea de către asociațiile de locatari-
proprietari și persoane fizice-juridice a normelor cu privire la prevenirea risipei de 
apă, asigurarea folosinței și întreținerii instalațiilor de apă și canalizare, cu 
protejarea mediului înconjurător. 
 Art.14. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la  300 – 600 lei 
pentru persoane fizice, respectiv de la 500- 2000 pentru persoane juridice 
următoarele fapte :  

a) defectarea instalațiilor publice de distribuție a apei și canalului, a cișmelelor publice, a 
branșamentelor de apă și racordurile de canal; 

b) defectarea aparatelor de măsură, control și înregistrare, precum și a sigiliilor aplicate și a 
căminelor, nișelor, etc., unde acestea sunt instalate; 

c) nepermiterea accesului personalului autorizat la instalațiile de măsurare a apei din incinta tehnică 
a beneficiarului, în scopul efectuării controlului înregistrării sau indicatorilor de calitate a apei deversate în 
canalizare; 

d) manevrarea neautorizată a vanelor și a robineților de concesii, respectiv folosirea hidranților 
publici pentru alte scopuri decât cele legate de incendiu; 

e) aruncarea sau deversarea în căminele, receptorii sau rețeaua de canalizare a orașului, a 
pământului, molozului, deșeurilor, reziduurilor menajere și a acelora provenite de la animale, sau 
industriale ori a produselor chimice care conțin substanțe ce deteriorează canalizarea și procesul 
tehnologic la stațiile de epurare ale Municipiului Marghita; 

f) depozitarea în șanțurile de scurgere a apelor pluviale, pe malurile acestora, pe podețele și 
tuburile de beton aferente acestora, a materialelor sau deșeurilor de orice fel; 

g) utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările sau scurgerile de ape fecaloid-
menajere sau cu conținut periculos; 
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h) parcarea mașinilor și utilajelor de orice fel, în zona de protecție a șanțurilor dacă acestea ar putea 
duce la deteriorarea sau funcționarea necorespunzătoare a șanțurilor; 

i) neîntreținerea permanentă a curățeniei șanțurilor de scurgere a apelor pluviale, a podețelor și 
tuburilor de beton aferente acestora, pe întreaga lungime aferentă proprietății, în vederea evitării 
inundațiilor ori a stagnării apelor. 

 Art.15. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 - 1000 lei 
următoarea faptă : 

a) predarea sau achiziționarea de către persoane fizice sau agenți economici cu activitate de 
recuperare a deșeurilor metalice, de rame, capace, grătare întregi sau descomplectate, aparținând 
evident rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. 

  Dispoziţii finale 

 Art.16. Constatarea  şi sancţionarea contravenţiilor săvârşite la prezenta hotărâre se face de 
către : primar, polițiști locali, precum și de către împuterniciți ai primarului numiți prin dispoziții. 

 Art. 17. Persoanele fizice și juridice inclusiv asociațiile de locatari/proprietari care efectuează 
lucrări  care afectează domeniul public sau privat au obligația de restabilire a situației anterioare pe 
propria cheltuială.  

 Art.18. Pagubele pricinuite prin savârşirea contravenţiilor se recuperează în felul următor :  

1. În situaţia în care există tarif de evaluare a pagubelor, agentul constatator, care aplică 
sancţiunea, stabileşte şi despăgubirea pe bază de tarif, făcând menţiunea corespunzătoare în procesul – 
verbal 
       2.  Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei, persoana vătămată îşi va putea valorifica pretenţiile 

conform legislaţiei civile în vigoare. 
       3.  În cazul autovehiculelor și vehiculelor  cu tracțiune animală, folosite la cărăușie neautorizată sau 
transport de deșeuri denumite (fie și generic) în prezentul regulament , aceste mijloace de transport vor fi 
conduse, sau dacă există risc de poluare sau răspândire a deșeurilor vor fi ridicate și deplasate , fără 
animalele de tracțiune  la punctul/ punctele de lucru ale operatorilor de salubritate, unde utilizatorii 
acestor mijloace de transport  vor suporta și costul următoarelor taxe : 
- 1-taxa pe volumul de deșeuri transportate neregulamentar 

- 2-taxa de curățare/salubrizare/igienizare a vehiulului/autivehiculului 
- 3-taxa de depozitare, dacă utilizatorul nu achită pe loc taxele de la subpunctele de 

mai sus 
- taxa/taxele de transport a vehiculelor/autovehiulelor de la locul constatării 

ontravenției la operatorul de salubritate și apoi , după caz,  la utilizator/transportator 
sau proprietar dacă mijloacele de transport nu corespund deplasării pe domeniile 
publice  

 
       4. În cazurile ocupării domeniului public cu construcții din cele denumite la articolul nr. 6) litera e) din 
prezentul regulament ,  dacă respectivii contravenienți nu se conformează dispozițiilor din procesul verbal 
de contravenție referitoare la  restabilirea situației anterioare contravenției ,  vor fi aplicate  ulterior dacă 
sunt întrunite condițiile legale,  sancțiunile contravenționale și măsurile de desfiintare a  constructiilor 
realizate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia prevăzute de art. 3,26,  
28, 32 și 33 din Legea 50/1991) actualizată. 
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 Art.19. Cu respectarea prevederilor art 28 alin 1) din O.G. nr. 2 din 2001  republicată, 

contravenienţii vor putea achita jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul act normativ , pe loc  
sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data 
comunicării acestuia. 

	


