Anexa la HCL nr.
REGULAMENT
PRIVIND NORMELE DE GOSPODĂRIRE, ÎNTREȚINERE, CURĂȚENIE ȘI ESTETICĂ
ÎN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
CAPITOLUL I
Norme de bună gospodărire, întreținere curățenie și estetică
ART.1 Institutiile publice, agentii economici cu profil de activitate comercial si prestatoare de servicii - indiferent de forma
de organizare, persoanele juridice, asociatiile de proprietari/locatari, persoanele fizice-proprietari sau chiriasi ai apartamentelor
de condominii, detinatorii de imobile (persoane fizice sau juridice) precum si cetatenii sunt obligati sa ia masuri pentru
asigurarea curateniei si imbunatatirea aspectului edilitar al cladirilor, curtilor, imprejmuirilor, cailor de acces, precum si a
strazilor, drumurilor si spatiilor verzi apartinand domeniului public si privat al Municipiului, aferente imobilelor. In acest scop le
revin urmatoarele obligatii:
a) sa asigure, potrivit legii, executarea de lucrari care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile
initiate ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora, lucrari de reparatii si intretinere care nu necesita
obtinerea unei autorizatii de construire;
Nota: orice alte lucrari de constructie, interioare sau exterioare, se vor executa in baza autori zatiei de
construire cu proiectele care fac parte integranta din aceasta, conform Legii nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
b) agentii economici sunt obligati sa-si amplaseze firme luminoase care, in prealabil, vor fi autorizate si
pentru care se vor achita taxe de publicitate dupa montare. De la aceasta obligatie sunt exceptati agentii
economici care isi desfasoara activitatea in piete, oboare si bazar;
c) proprietarii de imobile (terenuri, cladiri, spatii) sunt obligati sa le imprejmuiasca corespunzator,
respectand prevederile Legii nr. 50/1991 si sa asigure o permanenta stare de curatenie a acestora;
d) sa intretina ordinea, curatenia si igiena in localuri, spatii de depozitare a marfurilor si ambalajelor, in
blocuri, in locuinte, anexele gospodaresti, curti, gradini, alte terenuri pe care le detin sau le administreaza
precum si in perimetrul acestora, inclusiv pe terenurile din zona adiacenta condominiilor administrate de
Asociatiile de locatari/proprietari si sa ia masuri cel putin o data pe an si ori de cate ori este necesar
pentru distrugerea din aceste perimetre a insectelor şi rozatoarelor. Executarea lucrarilor de dezinsectie si
deratizare se va face obligatoriu prin unitati specializate;
e) sa intretina in stare corespunzatoare imprejmuirile imobilelor, iar in cazul imprejmuirilor comune obligatia de
intretinere revine proprietarilor vecini, conform prevederilor Codului civil; acolo unde este cazul, sa asigure
curatenia si intretinerea permanenta a santurilor si podetelor din zona adiacenta imobilelor pe care le detin
sau le administreaza;
f) agentii economici (persoane fizice sau juridice) sunt obligati sa intretina in stare corespunzatoare
cladirile, tonetele, chioşcurile unde isi desfasoara activitatea, prin asigurarea spalarii geamurilor si
vitrinelor, inlocuirea celor sparte, intretinerea firmelor, fatadelor, etc;
g) sa asigure colectarea si depozitarea reziduuritor in locuri special amenajate in acest scop, precum si
transportul la depozitul de reziduuri de catre societatile de profil;
h) sa incheie contracte cu societatile comerciale cu profil de salubritate, acestora din urma revenindu-le
obligatia de a respecta prevederile contractuale incheiate cu beneficiarii. Depozitarea gunoaielor
menajere se va face numai in euro-pubele sau in locuri special amenajate si proiectate in acest scop,
supravegheate cu sisteme de supraveghere video. Detinatorii de imobile - persoane fizice sau juridice, care
beneficiaza de serviciile societatilor comerciale cu profil de salubritate sunt obligati sa detina recipienti de
colectare a tuturor tipurilor de deseuri. Ridicarea de la populatie a altor reziduuri si deseuri (nemenajere: piese de
mobilier, aparatura electronica si electrocasnica, piese / componente auto, saltele, obiecte de dimensiuni mari
indiferent de material, etc) se va realiza in fiecare luna in zile prestabilite si comunicate cetatenilor de societatile
comerciale cu profil de salubritate sau se elimina de detinatori cu mijloace proprii de transport la depozitele
societatilor de salubritate;
i) agentii economici care isi desfasoara activitatea pe raza municipiutui Piatra Neamt sunt obligati sa isi
amplaseze la fiecare intrare din strada un cos de dimensiuni reduse pentru ambalaje si tigari. Modelul
cosurilor de gunoi va fi cel agreat de Primaria municipiului Piatra Neamt;
j) persoanele fizice si juridice au obligatia de a-si arunca resturile menajere doar in euro-pubelele aferente
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blocului/casei/spatiului comercial in care locuiesc/desfasoara activitatea. Se interzice cetatenilor sa
depoziteze deseurile menajere, organice, etc. in containerele sau euro-pubelele care apartin altor
blocuri/case/spatii comerciale/locuinte vecine, altor asociatii de locatari/proprietari invecinate, etc;
j1) sa realizeze colectarea selectiva a deseurile si sa le arunce pe categorii (plastic/metal, hartie/carton, sticla si
menajer) in euro-pubelele etichetate si marcate cu simboluri corespunzatoare;
k) sa asigure si sa mentina curatenia trotuarelor aferente proprietatilor, a portiunilor dintre trotuare si
carosabil, locurilor de parcare pe care le folosesc; sa indeparteze zapada si gheata de pe trotuarele din dreptul
imobilelor, incintelor in care isi desfasoara activitatea si sa curete turturii de la streasina;
l) sa curete de zapada si gheata imediat dupa depunere sau pana la ora 8 dimineata, trotuarele si rigolele din
fata imobilelor pe care le detin sau le administreaza. Zapada si gheata rezultata prin curatire se
depoziteaza la o distanta de 30 de cm de bordura carosabilului pe trotuar. In imobilele in care
functioneaza societati comerciale obligatiile revin acestora. Nu se admite aruncarea zapezii din curti pe
strazi si trotuare;
m) persoanele care scot cainii la plimbare au obligatia sa stranga reziduurile (excrementele) acestora;
n) sa pastreze curatenia si ordinea pe arterele de circulatie, strazi, in parcuri, locuri de joaca pentru copii, locuri
de agrement si in alte locuri publice; sa nu arda resturile de vegetatie si menajere in curti, pe strazi, in
containere si alte recipiente de colectare a gunoiului, pe spatiile verzi apartinand domeniului public si privat al
municipiului, in parcuri ori in alte locuri publice;
o) sa pastreze in buna stare si sa nu degradeze bancile, cosurile de hartii, indicatoarele, panourile de afisaj si alte
asemenea dotari si mobilier urban amplasate pe strazi, in parcuri si in alte locuri publice; sistemele de
supraveghere video montate pe raza municipiului pe domeniul public, componentelor sistemelor smart city,
sheltere, statiile mijloacelor de transport in comun, statiile de incarcare electrice, etc...
p) agentii economici si institutiile care au punctele de lucru amplasate pe malurile raurilor Cuiejdi si Bistrita
precum si cetatenii care au locuintele proprietate personala amplasate pe malurile raurilor mai sus
mentionate au obligatia de a asigura curatenia si pe malurile celor doua rauri;
q) sa efectueze lucrari de amenajare si intretinere a spatiilor verzi din jurul blocurilor, spatiilor comerciale,
institutiilor publice in care isi desfasoara activitatea, sa ingrijeasca pomii, florile, peluzele din fata si din
perimetrul imobilelor si curtilor pe care le detin sau le administreaza si sa le reamenajeze pe cele
degradate.
ART.2 Este interzisa:
a) aruncarea sau depozitarea pe strazi, parcuri, terenuri virane, malurile raurilor, langa, pe, sprijinite de
europubele, sheltere, cosuri de gunoi sau alte recipiente de colectare a gunoiulu i, in alte locuri publice a
gunoaielor menajere sau a altor reziduuri si gunoaie de orice fel precum: resturi de materiale, alimente,
hartii, fructe, mucuri de tigara, gunoi de grajd, obiecte uzate, etc;
b) mentinerea unor firme, panouri stradale (capre) sau reclame deteriorate, inestetice, incomplete sau
depasite pe fatadele sau acoperisurile imobilelor, in vitrinele magazinelor sau amplasate pe strazi, trotuare
sau spatii verzi;
c) circulatia libera a cainilor pe domeniul public si privat al municipalitatii, precum si a celor insotiti, cu
nerespectarea prevederilor art. 31;
d) cresterea animalelor si a pasarilor, precum si cultivarea gradinilor de legume si zarzavaturi pe domeniul
public si privat al municipalitatii; cresterea si ingrijirea anirnalelor si pasarilor de orice fel in alte locuri
decat cele amenajate autorizate in acest scop, igienizate s i dezinfectate si cu respectarea normelor sanitar
- veterinare de prevenire si transmitere a bolilor la om si animale. Adaposturile pentru cresterea animalelor se
amplaseaza conform normelor sanitar-veterinare aplicabile in acest sens (OMS nr.119/2014, actualizat in
2018 );
e) montarea batatoarelor de covoare la o distanta mai mica de 5 m de ferestrele locuintelor;
f) uscarea rufelor pe suporturi montate sub geamurile aferente apartamentului sau in afara balconului si in fata
blocului;
g) spalarea masinilor, utilajelor, carutelor, covoarelor, etc. in apele raurilor Cuiejdi si Bistrita;
h) spalarea masinilor precum si repararea acestora pe trotuar, pe partea carosabila sau in orice alte spatii
neamenajate in acest scop;
i) aruncarea cojilor rezultate in urma consumarii semintelor, alunelor, etc in locuri neamenajate in acest scop;
j) scoaterea gunoaielor si apelor uzate, maturate din localuri, magazine sau imobile, pe strazi;
k) pastrarea in suprafata locativa de marfuri sau alte bunuri care, prin mirosul ce il degaja, deranjeaza pe ceilalti
locatari, sau care, in contact cu agentii atmosferici, se descompun producand deteriorari sau degradari ale
imobilului;
l) degradarea sau murdarirea statuilor sau grupurilor statuare, monumentelor si mobilierului urban de pe
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raza municipiului Piatra Neamt;
m) lipirea, scrierea sau expunerea de afise sau anunturi in alte locuri decat pe panourile speciale de afisaj,
precum si afisarea lor de catre alte persoane decat cele autorizate de Serviciul de Investitii si Gospodarie
Comunala. Institutiile de Cultura si Arta vor putea confectiona mijloace proprii de afisaj si reclarna cu
aprobarea Primarului;
n) efectuarea de constructii abuzive (fara autorizatie de construire) cum ar fi: balcoanele de la parterul
blocurilor de locuit (care nu sunt trecute in actul de proprietate) cu exceptia celor cu dimensiuni identice cu
cele ale balcoanelor de pe coloana de la etajele superioare, garaje, imprejmuiri, beciuri; montarea ilegala
(fara autorizatie) a panourilor de afisaje/publicitare, reclame, firme luminoase etc.; extinderea ilegala a
spatiilor comerciale pe domeniul public sau privat al municipalitatii.
1. Autorii constructiilor neautorizate (constructii cu o vechime mai mare de 2 ani) vor fi somati sa le
desfiinteze in termen de 15 zile. In caz contrar acestea vor fi desfiintate pe cale administrativa de
autoritatea administratiei publice locale, fara sesizarea instantelor judecatoresti şi pe cheltuiala
contravenientului. Totodata, contravenientul va fi obligat sa readuca la forma initiala terenul respectiv
iar in cazul in care nu va indeplini aceasta obligatie, aducerea terenului la forma initiala se va realiza de
catre Primaria municipiului Piatra Neamt, cu plata cheltuielilor in sarcina contravenientului.
2. In cazul constructiilor neautorizate al caror detinator sau autorul nu a putut fi identificat, autoritatea
administratiei publice locale va aduce la cunoştinta publica, prin anunt publicat intr-un cotidian local,
caracteristicile fizice ale acestora, impreuna cu fotografia din teren, şi va soma pe detinatorii sau autorii
acestora sa le ridice sau sa le desfiinteze de pe domeniul public sau privat at municipalitatii intr -un
termen maxim de 15 zile; in caz contrar ele vor fi considerate abandonate sau fara stapan şi vor fi
desfiintate pe cale administrativa de autoritatea administratiei publice locale, fara sesizarea instantelor
judecatoreşti. Procesul verbal se va intocmi de catre o comisie de constatare formata din imputernicitii
Primarului Municipiului Piatra Neamt. Procesul verbal va fi intocmit in prezenta a doi martori. In
procesul verbal incheiat de catre comisia de constatare se vor prevedea: data şi locul ridicarii
demontarii constructiilor neautorizate, felul şi cantitatea acestora şi locul de depozitare. In situatia in
care, in interiorul constructiilor mentionate se afla unele bunuri, procesul verbal de constatare va
contine şi inventarul acestora. La procesul verbal se va anexa obligatoriu fotografia constructiilor
neautorizate şi a bunurilor gasite in interiorul acestora.
In termen de 30 de zile de la data desfiintarii, ridicarii, demontarii şi transpor tarii constructiilor
neautorizate in locurile special amenajate, persoanele fizice sau juridice care vor dovedi cu documente
calitatea de proprietar, detinator legal sau autor al acestora, le vor putea ridica de la locul depozitarii, in
starea fizica in care se afla ca urmare a eventualei demontari, dupa plata integrala a cheltuielilor de
ridicare, demontare, transport şi a cheltuielilor de inmagazinare.
Daca in termenul prevazut la alineatul precedent constructiile in cauza nu au fost revendicate de nici o
persoana, acestea vor fi valorificate de catre S .C. Publiserv S.A iar sumele rezultate se vor varsa la
bugetul local, dupa scaderea cheltuielilor societatii prestatoare, in limita sumelor incasate.
o) satisfacerea nevoilor fiziologice in alte locuri decat cele special amenajate in acest scop ;
p) depozitarea materialelor de orice fel precum: utilaje, materiale de constructii, marfuri, ambalaje, tonete,
mese, gratare, rastele, copertine pentru maşini, tarcuri, containere, etc., pe domeniul public sau privat al
municipalitatii. In cazul identificarii unor astfel de situatii, se vor aplica masurile prevazute la lit. n), a1.1. şi
2., cu mentiunea ca detinatorii acestora vor fi sanctionati cu amenda.
ART.3 Persoanele juridice si persoanele fizice autorizate sa execute lucrari de constructii, reparatii si demolari la
cladiri, instalatii tehnico - edilitare sau intretinere a acestora au urmatoarele obligatii:
a) sa imprejmuiasca incintele de constructii, santierul lucrarilor in executie si sa ia masuri de intretinere
corespunzatoare a imprejmuirilor in conformitate cu proiectul de organizare de şantier autorizat;
b) sa depoziteze ordonat toate materialele aprovizionate inclusiv cele rezultate din demolare sau sapaturi, in
interiorul incintelor aprobate;
c) sa evacueze de indata din zonele in lucru pamantul, molozul şi alte reziduuri, sa asigure curatirea
(inclusiv a rotilor), incarcarea şi etanşarea vehiculelor la ieşirea din zona construibila, din statiile de
betoane sau alte asemenea locuri pentru a nu murdari strazile si drumurile publice prin imprastierea
incarcaturii;
d) sa mentina ordinea şi curatenia pe caile publice din zona de constructii, inclusiv a partilor din calea
publica ce sunt cuprinse in incinta acesteia şi sa incheie contracte cu un agent economic specializat in
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colectarea, transportul si depozitarea reziduurilor;
e) sa nu depoziteze pamant, moloz, betoane si resturi de materiale pe raza municipiului;
f) sa amenajeze drum de acces in interiorul santierului si pana in strada, inainte de inceperea constructiei pentru a
se evita murdarirea strazilor;
g) sa evite producerea şi raspandirea prafului, prin stropirea cu apa a partilor din cladirea in curs de
demolare şi a molozului incarcat in vehicule;
h) sa instaleze la loc vizibil, pana la inchiderea santierului, un panou pe care sa fie inscriptionate: denumirea lucrarii
si termenul de finalizare; proiectantul, beneficiarul şi executantul, cu precizarea sediului şi numarului de
telefon al fiecaruia; numele responsabilului de şantier; numarul autorizatiei de construire. De asemenea
sunt obligati sa asigure semnalizarea optica corespunzatoare a lucrarilor;
i) sa finalizeze constructiile incepute pe baza autorizatiei de construire eliberate de primar, in conditiile si termenele
stabilite in autorizatia de construire;
ART.31.(1) Posesorii de animale de companie au urmatoarele obligatii in timpul plimbarii
animalelor pe domeniul public:
a) sa detina asupra lor materialele necesare (manusi, punga, etc) pentru curatarea locului si evacuarea dejectiilor
fiziologice;
b) sa nu permita accesul animalelor de companie pe spatiile verzi din parcuri, gradini publice si cele aferente
ansamblurilor de locuinte, in spatiile de joaca amenajate pentru copii, in magazine si piete de desfacere a
produselor agroalimantare. Accesul cu animalele de companie va fi permis numai in spatiile special amenajate.
Nu vor fi supusi acestui regim, cainii de serviciu ai structurilor de mentinere a ordinii si linistii publice;
c) mentinerea cainilor in lesa, iar cei din categoria cainilor agresivi vor purta obligatoriu si botnita;
(2) Posesorii de animale de companie vor detine carnete de sanatate pentru acestea si vor asigura vaccinarea lor in
conformitate cu normele sanitar-veterinare in vigoare.
(3) Posesorii de animale de companie vor asigura o permanenta stare de curatenie si
igienizare a spatiilor destinate cresterii acestora, luând masurile necesare in vederea evitarii poluarii olfactive a
celorlalte persoane.
(4) Persoanele care detin animale de companie in imobile cu spatii comune, vor asigura
protectia si siguranta celorlalti locatari in raport cu acestia. Aceasta obligatie le revine de asemenea si in timpul
plimbarii acestora pe domeniul public.

CAPITOLUL II
Norme privind desfasurarea corespunzatoare a activitatii de comert
in piete, targuri si oboare

ART.4 Activitatea de comert consta in desfacerea de produse agroalimentare si alte marfuri in piete, targuri si oboare, iar
pentru asigurarea ordinii si curateniei in incinta acestora cetatenii trebuie sa se conformeze urmatoarelor reguli:
a) in pietele agroalimentare de pe raza municipiului Piatra Neamt se comercial izeaza numai produse
agroalimentare si alte bunuri aprobate pentru comercializare necesare aprovizionarii populatiei sau
agentilor comerciali de profil;
b) este interzisa comercializarea neautorizata a bauturilor alcoolice , precum si vanzarea preparatelor calde
si reci in incinta pietelor, in afara spatiilor comerciale special amenajate in acest scop, autorizate de
catre organele competente;
c) comercializarea produselor de origine animala se poate face numai in spatiile special amenajate din incinta
pietelor, in conditiile sanitar - veterinare stabilite de legislatia in vigoare. Accesul in spatiile autorizate se
poate face numai cu acordul scris at organelor sanitar - veterinare pentru produsul, producatorul si ziua
respective. Raspunderea pentru nerespectarea celor de mai sus revine comerciantului.
d) este interzisa sacrificarea animatelor in spatii deschise sau alte locuri publice.
e) cetatenii sunt obligati sa respecte programul de functionare si igienizare a pietelor, precum si regulile
stabilite de administratia acestora in vederea asigurarii unui climat civilizat de comert;
f) comerciantii sunt obligati sa curete zilnic, de cate ori este necesar, spatiile detinute;
g) fiecare cetatean este obligat sa pastreze curatenia pietelor, sa manifeste un comportament civilizat, de
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h)

i)
j)

k)
l)

natura sa nu stanjeneasca activitatea celorlalti, precum buna desfasurare a activitatii pietei. Se interzice
vanzarea ambulanta a semintelor comestibile si a altor produse de acest fel care provoaca murdarie;
Compania municipala de investitii Urban SA - Serviciul Public Administratia Pietelor va amenaja si
intretine in conditii optime de ordine si curatenie targurile, oboarele si pietele agroalimentare. In piata va
instala pubele sau containere acoperite cu capac pentru colectarea si depozitarea reziduuri lor;
este interzisa vanzarea oricaror produse pe suprafetele destinate circulatiei pietonilor sau vehiculelor din
piata, precum si blocarea cailor de acces, precum si pe suprafete neamenajate in acest scop;
accesul mijloacelor de transport in incinta pietelor agroalimentare se poate face numai in vederea
aprovizionarii sau ridicarii produselor, ambalajelor sau deseurilor, dupa care acestea vor trebui sa fie curatate
si in conditii tehnice care sa nu produca poluarea. De asemenea, nu se admite stationarea carutelor si
autovehiculelor in piata;
este interzisa depozitarea ambalajelor in piete, targuri, oboare si in alte locuri decat cele stabilite care
impiedica circulatia normala;
este interzisa aducerea sau prezentarea la vanzare a produselor murdare, alterat e sau degradate, precum
sortarea acestora in incinta pietei;

CAPITOLUL III
Norme privind transportul de marfuri si persoane si circulatia pe drumurile publice

ART.5 Pentru respectarea stricta a ordinii si intarirea sigurantei in circulatie a mijloacelor de transport, pastrarea
curateniei si aspectului corespunzator al acestora, precum si pentru respectarea fluentei circulatiei si asigurarea conditiilor
optime de calatorie, operatorii de transport public si persoanele particulare autorizate sa efectueze transportul sunt obligate:
a) sa interzica punerea in circulatie a autovehiculelor de orice fel care nu indeplinesc conditiile tehnice, de
curatenie si igiena, polueaza atmosfera sau au scurgeri de carburanti sau lubrifianti;
b) sa asigure curatenia si igienizarea mijloacelor de transport pe care le detin sau folosesc, pe tot timpul in care
acestea sunt in circulatie, in vederea asigurarii unor conditii corespunzatoare de transport pentru calatori;
c) sa asigure incarcarea si etansarea corespunzatoare a vehiculelor ce efectueaza transportul diferitelor
materiale, pentru a preintampina imprastierea lor in timpul transportului, murdarirea sau degradarea
domeniilor publice;
d) sa asigure curatirea drumurilor publice dupa efectuarea operatiilor de incarcare sau descarcare a
mijloacelor de transport;
e) sa asigure curatirea locurilor de incarcare - descarcare din gari, autogari, piete, oboare si targuri;
f) sa asigure salubrizarea statiilor terminale de transport in comun de pe liniile deservite.
ART.6 Cetatenilor care folosesc autobuze, troleibuze si alte mijloace de transport in comun le este interzis :
a) sa calatoreasca pe scari si pe barele de protectie ale mijloacelor de transport in comun, urcarea sau coborarea
in timpul mersului si fortarea usilor;
b) sa blocheze usile mijloacelor de transport;
c) sa transporte pasari, animale vii, baloturi, obiecte şi bagaje voluminoase, geamuri si oglinzi, precum si
materiale inflamabile sau explozibile;
d) sa fumeze, sa scuipe, sa consume seminte şi inghetata, bauturi alcoolice, sa arunce hartii si resturi de orice
fel in mijloacele de transport in comun;
e) sa cerseasca, sa cante, sa provoace zgomote puternice, sa adreseze injurii la adresa calatorilor,
controlorilor si a personalului de deservire al mijloacelor de transport in comun;
f) sa calatoreasca fara bilet, abonament sau legitimatie adecvata mijlocului de transport folosit; la cererea
organelor de control sunt obligati sa prezinte actul de identitate si legitimatia de calatorie;
g) sa intretina discutii cu conducatorul mijlocului de transport in timpul mersului;
h) sa degradeze prin orice mijloace vehiculele de transport in comun atat in mers, cat si in timpul
stationarilor;
i) transportul cainilor in mijloacele de transport in comun, fara dovada de vaccinare, lesa si botnita.
ART.7 In scopul fluidizarii circulatiei si al cresterii nivelului de confort urban al orasului :
a) se interzice spalarea autovehiculelor pe strazi, in rauri sau pe malurile acestora , in parcuri, pe spatiile
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verzi apartinand domeniului public si privat al Municipiului, in zonele de agremenent, precum si efectuarea
lucrarilor de intretinere si reparatie ale acestora in parcari si in locurile publice;
b) in perioada de iarna parcarea autovehiculelor se face in asa fel incat sa nu fie stanjenita functionarea
utilajelor de curatenie si deszapezire a strazilor;
c) sa nu ocupe domeniul public cu vehicule in afara spaţiilor marcate expres de administratorul domeniului public;
d) se interzice stationarea autoutilitarelor si a autovehiculelor de transport persoane in alte locuri decat cele
special amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător in acest sens (parcari de resedinta/cu plata, spatii
verzi, trotuare, etc).

CAPITOLUL IV
Norme specifice privind protectia, conservarea si dezvoltarea parcurilor, plantatiilor, zonelor verzi,
bazelor si obiectivelor sportive, spatiile si locurile de joaca pentru copii şi resurselor naturale de
importanta locala
ART.8 In vederea conservarii si dezvoltarii parcurilor, zonelor florale, spatiilor verzi din perimetrul municipiului Piatra
Neamt cat si pentru prtotectia florei se interzice:
a) circulatia cu biciclete, motociclet e sau alte vehicule in parcuri, cu exceptia pistelor marcate
corespunzator;
b) pasunatul in parcuri, locuri de joaca pentru copii in aer liber, pe spatiile verzi apartinand domeniului public sau
privat al Municipiului, situate in intravilanul sau extravilanul municipiului, pe malurile raurilor sau pe strazile
municipiului;
c) lasarea libera a animalelor si pasarilor in parcuri, gradini publice, spatii verzi apartinand domeniului public
si privat al Municipiului sau alte locuri oprite accesului acestora;
d) cosirea fara autorizatie, a ierbii din parcurile si gradinile publice, spatiilor verzi apartinand domeniului public
si privat al Municipiului;
e) fixarea pe arbori a anunturilor de orice fel;
f) distrugerea de spatii verzi apartinand domeniului public si privat al Municipiului amenajate cu gazon, arbusti,
trandafiri, arbori, flori anuale, bienale, perene;
g) taierea sau scoaterea, fara drept, din radacini a arborilor, puietilor ori lastarilor;
h) schimbarea destinatiei spatiilor verzi apartinand domeniului public si privat al Municipiului, a spatiilor de
joaca pentru copii, fara autorizatie;
i) degradarea spatiilor verzi apartinand domeniului public si privat al primariei, a bazelor sportive si a spatiilor
de joaca pentru copii prin rupere, calcare, taiere, etc.;
j) inscrierea oricaror insemne pe bancile si obiectele depuse in locurile publice, precum si montarea
acestora de catre persoane neautorizate;
k) imprastierea, aruncarea sau folosirea de substante chimice toxice sau momeli otravite pe terenurile agricole
cat si in padurile ce apartin municipiului Piatra Neamt, fara asigurarea masurilor de protectie a faunei;
l) accesul, stationarea, oprirea si circulatia autovehiculelor de orice tip pe spatiile verzi apartinand
domeniului public sau privat al primariei sau plantate, in parcuri, locuri de joaca pentru copii, pe trotuare si
aleile pietonale din municipiu.
Pentru faptele prevazute in prezentul articol, dupa caz, pe langa amenda se vor percepe si
despagubiri civile conform normelor tehnice in vigoare (anexa 1).
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CAPITOLUL V
intretinerea şi asigurarea viabilitatii drumurilor publice
ART.9 Societatea comerciala "Publiserv" S.A., societatile comerciale si alte unitati care executa lucrari edilitare sunt
obligate sa repare imbracamintea rutiera in conditiile tehnice prevazute in normativele in vigoare, asigurand, permanent, conditii
pentru buna circulatie a vehiculelor si pietonilor. Depozitarea deseurilor rezultate din lucrari se face fara afectarea zonelor verzi
sau drumurilor pietonale, iar transportul la locurile de depozitare autorizate se va face in aceeasi zi.
ART.10 Societatile care exploateaza linii de cale ferata existenta in ampriza drumurilor vor asigura, in
permanenta mentinerea in buna stare a pasajelor din zona liniilor, precum si mentinerea curateniei si a
aspectului corespunzator zonelor proprii.
ART.11 Agentii economici care executa sau intretin retele de instalatii subterane vor fixa si vor mentine la cota stratului de
uzura piesele vizibile ca: trape, capace la camine de vizitare, rasuflatori de gaze si altele; se va mentine in buna stare stratul de
uzura pe traseul acestor instalatii;
ART. 111 Agentii economici care executa sau intretin retele de cabluri aeriene vor fixa si vor mentine in buna-stare
reteaua, iar in momentul in care cablurile/reteaua devine inactiva vor lua de indata masuri de indepartare a lor/ei.
ART.12 S.C. Publiserv S.A. are obligatia de a desfunda si de a mentine in stare de functionare canalele si gurile de scurgere a
apelor pluviale de pe strazi.
Se interzice infundarea gurilor de scurgere de pe strazi prin aruncarea diferitelor reziduuri sau materiale de catre
cetateni sau de lucratorii de la serviciile de salubritate in timpul curatirii strazilor si rigolelor.
ART.13 Societatile comerciale care administreaza spatii de parcare cu paza si plata sunt obligate sa asigure, in permanenta,
curatirea acestora, precum si repararea lor.
Reziduurile se vor depune in recipientii acestora.
ART.14 Agentii economici care au in exploatare statii de alimentare cu carburanti si lubrifianti amplasate pe domeniul public sunt
obligati sa intretina si sa repare pavajele si spatfile verzi aferente statiilor.
ART.15 Toate lucrarile edilitare, inclusiv organizarile de santier ale caror trasee se inscriu pe domeniul public (strazi, spatii
verzi, parcuri, piete) se executa pe baza autorizatiei eliberate de Primarul municipiului Piatra Neamt.
ART.16 Constituie incalcari ale normelor legale si se sanctioneaza conform prevederilor prezentei hotarari urmatoarele fapte:
a) nerespectarea avizelor emise de Primarul municipiului Piatra Neamt privind traseul lucrarilor subterane, la
sol si aeriene pe domeniul public;
a1) neindepartarea de indata a cablurilor/retelelor de cabluri aeriene dezafectate;
b) nerespectarea conditiilor cuprinse in avizul de executie a lucrarilor, precum şi a cotelor din documentatie in
zona strazilor, pietelor si spatiilor verzi;
c) neanuntarea serviciilor de specialiate ale Primariei municipiului Piatra Neamt a interventiilor in u rma
avariilor sau deranjamentelor aparute in retelele de gospodarire subterana;
d) nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a punctelor de lucru ce afecteaza trotuarele si partea
carosabila a strazilor;
e) diminuarea latimii trotuarelor prin crearea de acces in subsoluri si demisoluri sau prin comert stradal
neautorizat, precum si modificarea cotei si amplasamentului fara aprobarea Primariei Municipiului Piatra
Neamt;
f) diminuarea partii carosabile a strazilor prin executarea de rampe de acces in zona rigo lei;
g) distrugerea prin circulatia cu mijloace de transport si utilaje neadecvate, sub orice forma, a imbracamintii partii
carosabile a strazilor, precum si a marcajelor rutiere;
h) montarea de indicatoare de circulatie pe strazile municipiului, fara aprobarea comisiei de circulatie;
i) distrugerea, ridicarea, mutarea si degradarea indicatoarelor de circulatie, semafoarelor si marcajelor amplasate
pe reteaua stradala sau in parcari;
j) executarea de marcaje de catre alte persoane decat cele autorizate, pe strazi, trot uare si in parcari, precum
si murdarirea stratului de uzura prin pierderi sau scurgeri de lubrifianti sau carburant din autovehicule;
k) desfacerea pavajelor si executarea de sapaturi pe strazi, trotuare, in piete sau parcuri, fara avizul
Primariei municipiului Piatra Neamt ori in alte conditii decat cele prevazute in avizul acordat pentru
lucrare;
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l) nerespectarea tehnologiilor si materialelor adecvate imbracamintii rutiere.
Pentru faptele prevazute in prezentul articol, dupa caz, pe langa amenda se vor percepe si
despagubiri civile conform normelor tehnice in vigoare (anexa 1).

CAPITOLUL VI
Norme privind prevenirea risipei de apa, a agentului termic, asigurarea folosintei si intretinere
instalatiilor de apa şi canalizare cu protejarea mediului inconjurator şi obligatiile celor care
beneficiaza de acestea
ART.17 Pentru asigurarea cu apa potabila a tuturor locuitorilor, reducerea pierderilor de apa inclusiv in domeniul
distributiei apei calde, a agentului termic, in vederea asigurarii acestora, evitarea risipei si pentru introducerea ordinei si
disciplinei in exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor publice precum pentru protejarea mediului inconjurator
persoanelor juridice, societatilor comerciale, agentilor economici, asociatiilor de locatari/proprietari si cetatenilor
1. le sunt interzise, urmatoarele:
a) racordarea la retelele termice a unor instalatii consumatoare, racordarea de catre abonati la reteaua de apa
a unor recipienti sub presiune, pompe sau alte instalatii consumatoare, extinderea instalatiilor existente şi
restabilirea legaturilor intrerupte ca urmare a neachitarii facturii de consum, fara avizul prealabil al
societatii de profil care asigura distribuirea şi furnizarea apei calde si a agentului termic sau nerespectarea
avizului dat;
b) degradarea instalatiilor publice de distribuire a apei şi canalizare, racordurilor termice, a cişmelelor,
fantanilor arteziene, branşamentelor de apa şi racordurilor de canal ;
c) deteriorarea aparatelor de masura, manevra, control si inregistrare, precum şi a sigiliilor aplicate, a
caminelor, nişelor, traseelor termice etc. unde acestea sunt instalate;
d) neacordarea posibilitatii de acces a personalului societatii de profil la instalatiile interioare din incinta
tehnica a beneficiarului in scopul efectuarii controlului, inregistrarii consumului sau indicatorilor de
calitate a apei deversate in canalizare, pentru executarea lucrarilor de interventii, intretinere şi
reparatii a instalatiilor publice;
e) interventia neautorizata in instalatiile centralelor termice si retelelor termice;
f) nerespectarea in proiectare sau la executie a distantelor minime de pozitionare a retelelor edilitare
subterane, stabilite in normativele in vigoare sau prin avizul dat de societatea de profil;
g) amplasarea de constructii peste retelele termice, depozitarea de pamant sau alte materiale pe traseele
acestora şi acoperirea caminelor de apa, a hidrantilor de incendiu, a robinetilor de concesie, care
ingreuneaza interventiile la retelele termice;
h) aruncarea sau deversarea in camine, receptori sau in reteaua de canalizare a reziduurilor menajere şi
industriale, produse chimice care contin substante ce deterioreaza canalizarea si procesul tehnologic
la statia de epurare, pomparea apelor freatice pe strazi sau parcuri;
i) utilizarea instalatiilor interioare de apa şi canalizare in timpul executarii de r eparatii la reteaua de
canalizare, societatea de profil avand obligatia de a anunta inceputul si sfarşitul acestor lucrari;
j) nerespectarea tehnologiei de executie a materialelor prevazute in proiect;
k) neexecutarea la timp de catre societatea de profil a reparatiilor lucrarilor de intretinere a instalatiilor
termice, de apa si canalizare in conditii corespunzatoare;
l) racordarea/utilizarea fara drept la reteaua pluviala pentru deversarea/eliminarea apelor reziduale menajere.
Nota: costurile lucrarilor de remediere se vor recupera de la cei constatati vinovati de producerea
prejudiciului.
2. au obligatia sa:
a) inlocuiasca in procesul de productie apa potabila cu apa industriala, acolo unde procesul de productie o
permite si unde exista asemenea surse ;
b) intretina si sa repare corespunzator instalatiile de apa si canalizare cu scopul eliminarii pierderilor si
risipei de apa, sa respecte termenul stabilit de organele de control pentru remedierea defectiunilor
constatate la instalatiile interioare ;
c) mentina in stare de functionare bazinele proprii de acumulare si statiile de repompare a apei de incinta
pentru scopuri tehnologice sau de incendiu ;
d) evacueze in reteaua publica de canalizare apele uzate cu indicatorii de calitate, debitul şi temperatura
prevazute in contractele incheiate cu societatea de profil.
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ART.18 S.C. PUBLISERV S.A. va lua masuri pentru ca santurile pe care le are in intretinere pe raza municipiului
Piatra Neamt sa permita buna scurgere a apelor pluviale si sa fie in stare de functionare permanenta. Canalele deschise vor
fi controlate in permanenta din punct de vedere tehnico-sanitar de catre personalul tehnic al S.C. PUBLISERV S.A si al
Primariei municipiului Piatra Neamt.
ART.19 Schiorii amatori si de performanta, precum si utilizatorii de snowboard sunt obligati sa respecte urmatoarele reguli de
conduita stabilite de Federatia Internationala de Schi:
a) sa schieze in asa fel incat sa nu puna in pericol viata altui schior sau sa ii cauzeze acestuia un prejudiciu;
b) sa isi adapteze viteza si maniera proprie de a schia potrivit pregatirii tehnice, conditiei fizice, starii
zapezii, gradului de dificultate at partiei, conditiilor atmosferice si densitatii traficului pe partie;
c) sa isi aleaga cu grija traiectoria pe care urmeaza sa coboare, in scopul protejarii schiorilor aflati in aval;
d) sa depaseasca schiorul aflat in aval, fie pe partea dreapta, fie pe partea stanga, cu conditia ca aceasta depasire sa fie suficient de
larga pentru a evita o eventuala evolutie neasteptata a celui care urmeaza sa fie depasit;
e) sa se asigure, printr-un examen atent at traficului din amonte si al celui din aval, ca atat el, cat si alti schiori sunt in afara
oricarui pericol, cu ocazia traversarii unei partii sau a reluarii parcursului dupa o oprire temporara pe aceasta;
f) sa evite stationarea pe partie, mai ales pe portiunile inguste ale acesteia ori pe cele lipsite de vizibilitate. In cazul caderii, sa
elibereze partia in cel mai scurt timp posibil;
g) sa utilizeze numai marginea partiei, in cazul in care este obligat sa urce sau sa coboare pe jos;
h) sa respecte indicatoarele de semnalizare si balizele de marcare instalate pe partiile si traseele de schi pentru agrement;
i) sa anunte postul de prim ajutor, in cazul accidentarii unui schior si sa acorde sprijin la transportarea acestuia;
j) sa isi declare identitatea in fata organelor abilitate, in cazul in care a fost martorul unui accident sau a provocat el insusi
accidentul.
ART.20 Persoanele care utilizeaza partiile de schi pentru agrement, in alt scop decat schiatul sunt obligate sa respecte urmatoarele
reguli:
a) sa nu coboare pe partiile de schi pentru agrement utilizand sanii ori dispozitive improvizate;
b) sa nu deterioreze indicatoarele de semnalizare, panourile si balizele de marcare;
c) sa nu circule pe partiile de schi pentru agrement, cu automobile, tractoare sau cu orice alt tip de vehicul;
d) sa nu efectueze lucrari care ar conduce la deteriorarea partiei de schi pentru agrement;
e) sa nu depoziteze materiale de orice natura sau deseuri pe partiile de schi pentru agrement;
f) sa nu utilizeze pentru pasunat, partiile de schi pentru agrement, omologate;
g) sa nu lipeasca materiale publicitare pe suporturile sau pe placutele indicatoarelor de semnalizare;
ART.21 Se interzice, cu desavarsire, aruncare a orice tip de obiecte, din instalatiile de transport cablu de pe raza municipiului
Piatra Neamt.

CAPITOLUL VII
Sanctiuni contraventionale

ART.22 Neindeplinirea obligatiilor sau savarsirea faptelor stabilite in prezenta hotarare, daca nu au fost comise in
astfel de conditii, incat potrivit legii penale sa fie considerate infractiuni, constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum
urmeaza:
a) se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 500 lei pentru persoane fizice si de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane
juridice incalcarea prevederilor urmatoarelor articole:
 Art. 1. lit. b) şi c);
 Art. 2. lit. b) si f) ;
b) se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane fizice si de la 2000 lei la 2500 lei pentru persoane
juridice incalcarea prevederilor urmatoarelor articole:
 Art. 1. lit. a), d), f), g), h), i), j), k), l), n), şi q);
 Art. 2. lit. d), h), şi k);
 Art. 3. lit.a),b),d),f),g),h)
 Art. 4. lit. a), b), c), d), e), f) şi g);
 Art . 5.;

9

 Art. 7.;
 Art. 8. lit. a), b), c), d) şi e).

c) se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane fizice si de la 2000 lei la 3500 lei
pentru persoane juridice incalcarea prevederilor urmatoarelor articole:
 Art. 4. lit. h), i), j), k) si l);
 Art. 8. lit. f), g), h), i) , j) si k);
 Art. 9.;
 Art . 10.;
 Art . 11.;
 Art . 12.;
 Art . 13.;
 Art . 14.;
 Art . 15.;
 Art . 16.;
 Art . 17.;
 Art. 18.
d) se sanctioneaza cu amenda de la 250 lei la 500 lei incalcarea prevederilor urmatoarelor articole:
 Art. 1. lit. m);
 Art. 2. lit. c), e) si f);
e) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1000 lei incalcarea prevederilor urmatoarelor articole:
 Art. 1. lit. o);
 Art. 2. lit. i), l) si m);
 Art. 6.
f) se sanctioneaza cu amenda de la 2000 lei la 3500 lei incalcarea preveder ilor urmatoarelor articole:
 Art. 2. lit. g).
g) se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1000 lei posesorii de autovehicule cu masa maxima totala
autorizata de pana la 3,5 tone inclusiv si cu amenda de la 1500 lei la 3500 lei posesorii de autovehicule cu
masa maxima totala autorizata de peste 3,5 tone incalcarea prevederilor urmatoarelor articole:
 Art. 8. lit. l).
h) se sanctioneaza cu amenda de la 150 lei la 300 lei incalcarea prevederilor urmatoarelor articole:
 Art.19 lit.a) si b) ;
 Art.20 lit.a) si b).
i) se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 500 lei incalcarea prevederilor urmatoarelor articole:
 Art.19 lit. c), d), e), f), g), h), i) si j);
 Art.20 lit.c), d), e), f) si g);
j) se sanctioneaza cu amenda de la 1500 lei la 3500 lei incalcarea prevederilor Art.21;
k) in functie de natura si gravitatea faptei se pot aplica sanctiuni contraventionale complementare.
l) daca prin savarsirea contraventiei au fost pricinuite pagube, contravenientul va achita despagubiri pentru
daunele provocate, calculate conform tarifelor cuprinse in Anexa 1 - parte integranta a prezentei hotarari.

m) prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 — actualizata "privind regimul juridic al contraventiilor" se aplica
in mod corespunzator prezentei hotarari.
n) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1000 lei la 2500 lei
pentru persoane juridice , incalcarea prevederilor urmatoarelor articole
 Art.1. lit. e) si p);
 Art.2. lit.a), j) si o);
 Art.3 lit. c) si e).
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CAPITOLUL VIII
Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor contraventionale
ART.23. Contraventiile la prezenta hotarare se constata prin proces-verbal incheiat in forma prevazuta de O.G.
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
ART.24 Constatarea contraventiilor savarsite la prezenta hotarare se face de catre urmatoarele persoane denumite
generic agenti constatatori:
a) primarul municipiului Piatra Neamt;
b) persoanele imputernicite de catre Primarul municipiului Piatra Neamt;
c) politistii locali din cadrul Politiei Locale Piatra Neamt, potrivit competentei.
ART.25 Procesul-verbal se va inmana sau, dupa caz, se va comunica, in copie, contravenientului.
Comunicarea se face de catre agentul constatator in termen de cel mult o luna de la data aplicarii acesteia.
ART.26 In situatia in care contravenientul a fost sanctionat cu amenda si a fost obligat şi la despagubiri, o
data cu procesul-verbal acestuia i se va comunica si instiintarea de plata. In instiintarea de plata se va face
mentiunea cu privire la obligativitatea achitarii amenzii si, dupa caz, a despagubirii, in termen de 15 zile de la
comunicare, in caz contrar urmand sa se procedeze la executarea silita.
ART.27. (1) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii
procesului-verbal ori dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jurnatate din minimul amenzii prevazute in
prezenta hotarare, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul -verbal.
(2) Plata amenzii se face la Directia de Taxe si Impozite a Municipiului Piatra Neamt iar o copie de pe
chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care
acesta face parte, in termenul prevazut la alin. (1).

(3) In cazul in care contravenientul a achitat jumatate din minimul amenzii prevazute de prezenta
hotarare pentru fapta savarşita orice urmarire inceteaza.

CAPITOLUL IX
Caile de atac
ART. 28 Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei şi de aplicare a sanctiunii se poate face
plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.
ART.29. (1) Plangerea insotita de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei se depune la
Judecatoria Piatra Neamt.
(2) Plangerea suspenda executarea.
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ANEXA NR.1 LA NORMELE SI REGIMUL CONTRAVENTIILOR PRIVIND GOSPODARIREA,
PASTRAREA ORDINII SI LINISTII PUBLICE, COMERT SI TRANSPORT IN MUNICIPIUL PIATRA
NEAMT
privind tarifele de determinare a despagubirilor pentru pagubele pricinuite prin savarsirea
contraventiilor

Nr.
crt.

Denumirea obiectului sau lucrarii

Valoarea cu
TVA
inclus
- lei -

1

Distrugerea unui mp de strada asfaltata

200

2
3

Distrugerea unui mp de trotuar

100

Distrugerea unui mp de strada pavata

350

4
5

Distrugerea unui mp de trotuar pavat

400

Distrugerea unui cos de gunoi

350

6

Distrugerea unei banci

700

7

Distrugerea unui mp zona verde

50

8

Distrugerea unui trandafir

20

9

Distrugerea unui puiet tuia, pin,ienupar,etc

400
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