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                                                                                                           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  Instituțiile publice, operatorii economici cu profil de activitate comercială și prestatoare de servicii 

- indiferent de forma de organizare, persoanele juridice, asociațiile de proprietari/locatari, persoanele 

fizice-proprietari sau chiriași ai apartamentelor de condominii, deținătorii de imobile (persoane fizice sau 

juridice) precum și cetățenii sunt obligați să ia măsuri pentru asigurarea curățeniei și îmbunătățirea 

aspectului edilitar al clădirilor, curților, împrejmuirilor, căilor de acces, precum și al străzilor, drumurilor și 

spațiilor verzi aparținând domeniului public și privat al Municipiului, aferente imobilelor. În acest scop le 

revin următoarele obligații:  

a) să asigure, potrivit legii, repararea și întreținerea imobilelor deținute prin executarea de lucrări 

care nu modifică structura de rezistență, caracteristicile inițiale ale construcțiilor sau aspectul 

arhitectural al acestora, lucrări care nu necesită obținerea unei autorizații de construire; 

Notă: orice alte lucrări de construcție, interioare sau exterioare, se vor executa în baza autorizației de 

construire cu proiectele care fac parte integrantă din aceasta, conform Legii nr. 50/1991 republicată - 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

b) operatorii economici care doresc să-și amplaseze firme luminoase, vor solicita, în prealabil, 

autorizare și vor achita taxa de publicitate după montare;  

c) proprietarii de imobile (terenuri, clădiri, spații) sunt obligați să le împrejmuiască 

corespunzător, în condițiile stabilite de autorizația de construire solicitată în prealabil și să asigure o 

permanentă stare de curățenie a acestora; 

d) să întrețină ordinea, curățenia și igiena în localuri, spații de depozitare a mărfurilor și 

ambalajelor, în blocuri, în locuințe, anexele gospodărești, curți, grădini, alte terenuri pe care le dețin 

sau le administrează precum și în perimetrul acestora, inclusiv pe terenurile din imediata vecinătate a 

condominiilor administrate de  către Asociațiile de locatari/proprietari și să ia măsuri cel puțin o dată 

pe an și ori de câte ori este necesar pentru eliminarea din aceste perimetre a insectelor şi rozătoarelor. 

Executarea lucrărilor de dezinsecție și deratizare se va face obligatoriu prin unități specializate; 

e) să întrețină în stare corespunzătoare împrejmuirile imobilelor, iar în cazul împrejmuirilor 

comune obligația de întreținere revine proprietarilor vecini, conform prevederilor Codului civil; acolo 

unde este cazul, să asigure curățenia și întreținerea permanentă a șanțurilor și podețelor din imediata 

vecinătate a imobilelor pe care le dețin sau le administrează; 

f) operatorii economici (persoane fizice sau juridice) sunt obligați să întrețină în stare 

corespunzătoare clădirile, tonetele, chioşcurile unde își desfășoară activitatea, prin asigurarea spălării 

geamurilor și vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor, fațadelor, etc; 

g) să încheie contracte cu operatori de salubritate, să colecteze și să depoziteze deșeurile menajere 

numai în euro-pubele sau în locuri special amenajate; 

h) să asigure colectarea și transportul reziduurilor și deșeurilor nemenajere (piese de mobilier, 

aparatură electronică și electrocasnică, piese/componente auto, saltele, obiecte de dimensiuni mari 

indiferent de material, etc.)  în centrele amenajate în acest scop de către operatorii de profil, primind 

documente doveditoare predării deșeurilor. Transportul se va realiza fie cu mijloace proprii de transport 

de către deținător, fie de către operatorul de salubritate; 

i) deținătorii de imobile - persoane fizice sau juridice, care beneficiază de serviciile operatorilor 

de salubritate sunt obligați să dețină recipienți de colectare pe fracțiile stabilite de lege.  

j) operatorii economici care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Piatra-Neamț sunt 

obligați să își amplaseze la fiecare intrare din stradă un coș de dimensiuni reduse pentru ambalaje și 

țigări.  
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k) persoanele fizice și juridice au obligația de a-și arunca resturile menajere doar în euro-pubelele 

aferente blocului/casei/spațiului comercial în care locuiesc/desfășoară activitatea. Se interzice 

cetățenilor să depoziteze deșeurile menajere în containerele sau euro-pubelele care aparțin altor 

blocuri/case/spații comerciale/locuințe vecine, altor asociații de locatari/proprietari învecinate, etc; 

l) să realizeze colectarea selectivă a deșeurilor și să le arunce pe categorii (plastic/metal, 

hârtie/carton, sticlă și menajer) în euro-pubelele etichetate și marcate cu simboluri corespunzătoare; 

m) să mențină curățenia trotuarelor aferente proprietăților, a părții carosabile, a locurilor de 

parcare pe care le folosesc;  

n) să îndepărteze zăpada și gheața pentru a permite accesul în siguranță, de pe trotuarele din 

dreptul imobilelor, incintelor pe care le dețin sau în care își desfășoară activitatea și de pe locurile de 

parcare pe care le folosesc. Zăpada și gheața rezultate prin curățire se depozitează la o distanță de 30 de 

cm de bordura carosabilului pe trotuar. În imobilele în care funcționează societăți comerciale obligațiile 

revin acestora. Nu se admite aruncarea zăpezii din curți pe străzi și trotuare. Țurțurii de la streașină se 

vor curăța în condiții de siguranță. 

o) să păstreze curățenia și ordinea pe arterele de circulație, străzi, în parcuri, locuri de joacă 

pentru copii, locuri de agrement și în alte locuri publice;  

p) să păstreze în bună stare băncile, coșurile de gunoi stradale, indicatoarele, mobilierul urban, 

panourile de afișaj amplasate pe străzi, în parcuri și în alte locuri publice, sistemele de supraveghere 

video montate pe raza municipiului pe domeniul public, componentele sistemelor smart city, shelterele, 

stațiile mijloacelor de transport în comun, stațiile de încărcare electrice, sau orice alte bunuri aparținând 

domeniului public sau privat al municipiului Piatra-Neamț. 

q) cetățenii, operatorii economici și instituțiile care au locuințe proprietate personală, respectiv 

puncte de lucru amplasate pe malurile cursurilor de apă și ale lacurilor de pe raza municipiului au 

obligația de a menține curățenia acestora. 

r) să întrețină spațiile verzi din jurul blocurilor, spațiilor comerciale, instituțiilor publice în care 

își desfășoară activitatea, să îngrijească pomii, florile, peluzele din fața și din perimetrul imobilelor și 

curților pe care le dețin sau le administrează. 

 

ART.2 Persoanelor menționate la Art. 1 le este interzisă: 

a) aruncarea sau depozitarea pe străzi, parcuri, terenuri virane, malurile râurilor, lacurilor, 

lângă/pe/sprijinite de europubele, sheltere, coșuri de gunoi sau alte recipiente de colectare a gunoiului, 

în alte locuri publice a gunoaielor menajere sau a altor reziduuri și gunoaie de orice fel precum: resturi 

de materiale, gunoi de grajd, obiecte uzate (de ex. electrocasnice, obiecte de mobilier, produse textile 

etc); 

b) aruncarea resturilor alimentare, hârtii, fructe, mucuri de țigară, coji de semințe, alune, și altele 

asemenea în alte spații decât cele amenajate în acest scop.  

c) arderea resturilor de vegetație și menajere în curți, pe străzi, în containere și alte recipiente de 

colectare a gunoiului, pe spațiile verzi aparținând domeniului public și privat al municipiului, în parcuri 

ori în alte locuri publice; 

d) menținerea unor firme, panouri stradale mobile sau reclame deteriorate, inestetice, incomplete 

sau depășite pe fațadele sau acoperișurile imobilelor, în vitrinele magazinelor sau amplasate pe străzi, 

trotuare sau spații verzi; 

e) creșterea animalelor și a păsărilor, precum și cultivarea grădinilor de legume și zarzavaturi pe 

domeniul public și privat al municipalității; creșterea și îngrijirea animalelor și păsărilor de orice fel în 

alte locuri decât cele amenajate autorizate în acest scop, igienizate și dezinfectate și cu respectarea 

normelor sanitar - veterinare de prevenire și transmitere a bolilor la om și animale. Adăposturile pentru 

creșterea animalelor se amplasează conform normelor sanitar-veterinare în vigoare. 

f) hrănirea animalelor comunitare (câini, pisici) pe domeniul public și privat al municipiului 

și/sau creșterea porumbeilor în condominii. 

g) uscarea rufelor, covoarelor, mochetelor etc, pe suporturi montate în afara 

apartamentului,balconului sau pe garduri. 

h) spălarea autovehiculelor, utilajelor, căruțelor, covoarelor etc. pe domeniul public și privat al 



                                                                                                                   

3 

 

municipiului, inclusiv în apele râurilor, pârâurilor, lacurilor aflate pe raza unității administrativ 

teritoriale. 

i)            repararea autovehiculelor pe trotuar, pe partea carosabilă sau în orice alte spații neamenajate în 

acest scop, cu excepția situațiilor fortuite. 

j)            deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală pe arterele principale ale municipiului (Str. Petru 

Movilă, Bd. Decebal, Bd. Traian, Bd. General Nicolae Dăscălescu, Str. Bistriței, Bd. 9 Mai, Str. 

Dimitrie Leonida, Str. Fermelor, Str. Mihai Viteazul, Str. 1 Decembrie 1918), cu excepția vehiculelor cu 

tracțiune animală de agrement avizate de municipalitate. 

k) păstrarea în suprafața locativă de mărfuri sau alte bunuri care, prin mirosul ce îl degajă, 

deranjează pe ceilalți locatari, sau care, în contact cu agenții atmosferici, se descompun producând 

deteriorări sau degradări ale imobilului; 

l) degradarea, murdărirea sau vandalizarea statuilor sau grupurilor statuare, monumentelor de pe raza 

municipiului Piatra-Neamț; 

m) lipirea, scrierea sau expunerea de afișe sau anunțuri în alte locuri decât pe panourile speciale de 

afișaj, precum și afișarea lor de către alte persoane decât cele autorizate de municipalitate. 

n) satisfacerea nevoilor fiziologice în alte locuri decat cele special amenajate în acest scop;  

o) depozitarea materialelor de orice fel precum: utilaje, materiale de construcții, mărfuri, 

ambalaje, tonete, mese, grătare, rastele, copertine pentru maşini, țarcuri, containere, etc. pe domeniul 

public sau privat al municipalității.  

 

ART.3  Persoanele juridice și persoanele fizice autorizate să execute lucrări de construcții, reparații și 

demolări la clădiri, instalații tehnico - edilitare sau întreținere a acestora au următoarele obligații: 

a) să împrejmuiască incintele de construcții, șantierul lucrărilor în execuție și să ia măsuri de 

întreținere corespunzătoare a împrejmuirilor în conformitate cu proiectul de organizare de şantier 

autorizat; 

b) să depoziteze ordonat toate materialele aprovizionate inclusiv cele rezultate din demolare sau 

săpături, în interiorul perimetrului aprobat; 

c) să evacueze de îndată din zonele în lucru pământul, molozul şi alte reziduuri, să asigure 

curățirea (inclusiv a roților), încărcarea şi etanşarea vehiculelor la ieşirea din zona construibilă, din 

stațiile de betoane sau alte asemenea locuri pentru a nu murdări străzile și drumurile publice prin 

împrăștierea încărcăturii; 

d) să mențină ordinea şi curățenia pe căile publice din zona de construcții, inclusiv a părților din 

calea publică ce sunt cuprinse în incinta acesteia şi să încheie contracte cu un operator economic 

specializat în colectarea, transportul și depozitarea reziduurilor; 

e) să nu arunce pământ, moloz, betoane și resturi de materiale de construcții pe domeniul public 

sau privat al municipalității. 

f) să amenajeze drum de acces în interiorul șantierului și până în stradă, înainte de începerea 

construcției pentru a se evita murdărirea străzilor; 

g) să evite producerea şi răspândirea prafului, prin stropirea cu apă a părților din clădirea în curs 

de demolare şi a molozului încărcat în vehicule; 

h) să instaleze la loc vizibil, până la închiderea șantierului, un panou de identificare a lucrării. De 

asemenea sunt obligați să asigure semnalizarea optică corespunzătoare a lucrărilor;  

i) să finalizeze construcțiile începute pe baza autorizației de construire, în condițiile și termenele 

stabilite în aceasta;  

 

ART.4.(1) Posesorii de animale de companie au următoarele obligații în timpul plimbării 

animalelor pe domeniul public: 

a) să dețină asupra lor și să folosească materiale necesare (mănuși, punga, etc) pentru curățarea 

locului de dejecțiile fiziologice; 

b) să nu permită accesul animalelor de companie pe spațiile verzi din parcuri, grădini publice 

semnalizate în acest sens, în spațiile de joacă amenajate pentru copii, în magazine și piețe de desfacere 
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a produselor agroalimantare. Nu vor fi supuși acestui regim câinii de serviciu ai structurilor de 

menținere a ordinii și liniștii publice și câinii utilitari; 

c) să nu lase animalele de companie nesupravegheate pe domeniul public și privat al 

municipalității; 

d) menținerea câinilor în lesă, iar cei din categoria câinilor agresivi vor purta obligatoriu și 

botniță; 

(2) Posesorii de animale de companie vor deține carnete de sănătate pentru acestea și vor asigura 

vaccinarea lor în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare. 

(3) Posesorii de animale de companie vor asigura o permanentă stare de curățenie și igienizare a 

spațiilor destinate creșterii acestora, luând măsurile necesare în vederea evitării poluării olfactive a 

celorlalte persoane. 

(4) Persoanele care dețin animale de companie în imobile cu spații comune, vor asigura protecția și 

siguranța celorlalți locatari în raport cu acestea.  

 

 

 

CAPITOLUL II 

Norme privind desfășurarea corespunzătoare a activității de comerț 

în piețe, târguri și oboare 

 

ART.5 Activitatea de comerț constă în desfacerea de produse agroalimentare și alte mărfuri în piețe, 

târguri și oboare, iar pentru asigurarea ordinii și curateniei în incinta acestora trebuie respectate 

urmatoarele reguli: 

a) în piețele agroalimentare de pe raza municipiului Piatra-Neamț se comercializează numai 

produse agroalimentare și alte bunuri aprobate pentru comercializare necesare aprovizionării populației 

sau agenților comerciali de profil; 

b) este interzisă comercializarea neautorizată a băuturilor alcoolice, precum și vânzarea 

preparatelor calde și reci în incinta piețelor, în afara spațiilor comerciale special amenajate în acest scop, 

autorizate de către organele competente; 

c) comercializarea produselor de origine animală se poate face numai în spațiile special 

amenajate din incinta piețelor, în condițiile sanitar - veterinare stabilite de legislația în vigoare. Accesul 

în spațiile autorizate se poate face numai cu acordul scris al organelor sanitar - veterinare pentru 

produsul, producătorul și ziua respective. Răspunderea pentru nerespectarea celor de mai sus revine 

comerciantului. 

d) este interzisă sacrificarea animalelor în spații deschise sau alte locuri publice;  

e) cetățenii sunt obligați să respecte programul de funcționare și igienizare a piețelor, precum și 

regulile stabilite de administrația acestora în vederea asigurării unui climat civilizat de comerț; 

f) comercianții sunt obligați să curețe zilnic, de câte ori este necesar, spațiile deținute; 

g) fiecare cetățean este obligat să păstreze curățenia piețelor, să manifeste un comportament 

civilizat, de natură să nu stânjenească activitatea celorlalți, precum buna desfășurare a activității pieței. 

Se interzice vânzarea ambulantă a semințelor comestibile și a altor produse de acest fel care provoacă 

murdărie; 

h) administratorul piețelor va amenaja și întreține în condiții optime de ordine și curățenie 

târgurile, oboarele și piețele agroalimentare. În piață va instala pubele sau containere acoperite cu capac 

pentru colectarea și depozitarea reziduurilor; 

i) este interzisă vânzarea oricăror produse pe orice suprafețe neamenajate în acest scop, precum și 

blocarea căilor de acces  

 

j)              accesul mijloacelor de transport marfă în zona aferentă piețelor agroalimentare se poate face 

numai în vederea aprovizionării sau ridicării produselor, ambalajelor sau deșeurilor, în intervalele orare 

06.00-09.00 și 14.00-18.00.  

k) este interzisă depozitarea ambalajelor în piețe, târguri, oboare în alte locuri decât cele stabilite 
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pentru a nu îngreuna circulația; 

l)            este interzisă aducerea sau prezentarea la vânzare a produselor alterate sau degradate. 

 

 

 

CAPITOLUL III 

Norme privind transportul de mărfuri și persoane și circulația pe drumurile publice 

 

ART.6 Pentru respectarea strictă a ordinii și siguranței în circulație a mijloacelor de transport, păstrarea 

curățeniei și aspectului corespunzător al acestora, precum și pentru respectarea fluenței circulației și 

asigurarea condițiilor optime de călătorie, operatorii de transport public și persoanele particulare autorizate 

să efectueze transportul sunt obligate: 

a) să interzică punerea în circulație a autovehiculelor de orice fel care nu îndeplinesc condițiile 

tehnice, poluează atmosfera sau au scurgeri de carburanți sau lubrifianți; 

b) să asigure curățenia și igienizarea mijloacelor de transport pe care le dețin sau folosesc, pe tot 

timpul în care acestea sunt în circulație, în vederea asigurării unor condiții corespunzătoare de 

transport pentru călători; 

c) să asigure încărcarea și etanșarea corespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul 

diferitelor materiale, pentru a preîntâmpina împrăștierea lor în timpul transportului, murdărirea sau 

degradarea domeniilor publice; 

d) să asigure curățirea drumurilor publice după efectuarea operațiilor de încărcare sau descărcare 

a mijloacelor de transport;  

e) să asigure curățirea locurilor de încărcare - descărcare din gări, autogări, piețe, oboare și 

târguri; 

 

ART.7  Cetățenilor care folosesc autobuze, troleibuze și alte mijloace de transport în comun le este 

interzis: 

a) să călătorească pe scări și pe barele de protecție ale mijloacelor de transport în comun;  

b) să urce sau să coboare în timpul mersului, să forțeze sau să blocheze ușile mijloacelor de 

transport; 

c) să transporte păsări, animale vii, cu excepția animalelor de companie, obiecte şi bagaje 

voluminoase, geamuri și/sau oglinzi, precum și materiale inflamabile sau explozibile; 

d) să fumeze, să scuipe, să consume semințe, băuturi alcoolice, să arunce hârtii și resturi de orice 

fel în mijloacele de transport în comun; 

e) să cerșească, să cânte, să provoace zgomote puternice, să adreseze injurii sau să tulbure în 

orice fel călătorii, controlorii și personalul de deservire al mijloacelor de transport în comun; 

f) să călătorească fără bilet, abonament sau legitimație adecvată mijlocului de transport folosit; la cererea 

organelor de control sunt obligați să se legitimeze și să prezinte documentul de călătorie; 

g) să întrețină discuții cu conducătorul mijlocului de transport în timpul mersului; 

h) să degradeze sau să murdărească prin orice mijloace vehiculele de transport în comun atât în 

mers, cât și în timpul staționărilor; 

i)             transportul câinilor în mijloacele de transport în comun, fără dovadă de vaccinare, lesă și 

botniță, cu excepția câinilor utilitari. 

 

    ART.8 În scopul fluidizării circulației și al creșterii nivelului de confort urban al orașului: 

a) parcarea autovehiculelor se face în așa fel încât să nu fie stânjenită sau blocată funcționarea 

utilajelor de curățenie și/sau deszăpezire a străzilor.  

b) în situația efectuării unor lucrări edilitare (ex. asfaltare) anunțate în prealabil, posesorilor de 

autovehicule le revine obligația de a elibera zona afectată de lucrări, pe durata realizării acestora. 

c) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de administratorul 

domeniului public; 

d) se interzice staționarea și parcarea în parcări de reședintă/cu plată sau în orice alte locuri de pe 
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domeniul public sau privat al municipiului a autoutilitarelor și a autovehiculelor de transport persoane 

care prin dimensiunile lor pot stânjeni circulația pe drumurile publice. 

 

 

 

CAPITOLUL IV 

Norme specifice privind protecția, conservarea și dezvoltarea parcurilor, plantațiilor, zonelor verzi, 

bazelor și obiectivelor sportive, spațiilor și locurilor de joacă pentru copii şi resurselor naturale de 

importanță locală 

 

ART.9 În vederea conservării și dezvoltării parcurilor, zonelor florale, spațiilor verzi din perimetrul 

municipiului Piatra-Neamț cât și pentru protecția florei se interzice: 

a) circulația cu motociclete sau alte vehicule, cu excepția bicicletelor, a trotinetelor, a 

hoverboard-urilor și altora similare în parcuri și în grădini publice, în cazul în care nu stânjenesc 

circulația pietonilor și nu pun în pericol siguranța acestora; 

b) pășunatul în parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii în aer liber, pe spațiile verzi 

aparținând domeniului public sau privat, situate în intravilan sau extravilan, pe malurile apelor sau pe 

străzile municipiului; 

c) lăsarea liberă a animalelor și păsărilor în parcuri, grădini publice, spații verzi, drumuri publice 

aparținând domeniului public și privat al municipiului sau alte locuri oprite accesului acestora; 

d) cosirea neautorizată a ierbii din parcurile și grădinile publice, spațiile verzi aparținând 

domeniului public și privat al municipiului; 

e) fixarea pe arbori a anunțurilor de orice fel; 

f) degradarea de orice fel a spațiilor verzi, a bazelor sportive și a spațiilor de joacă pentru copii 

aparținînd domeniului public si privat al municipiului; 

g) înscrierea oricăror însemne pe băncile și/sau bunurile aparținând domeniului public, precum și 

montarea acestora de către persoane neautorizate; 

h) împrăștierea, aruncarea sau folosirea de substanțe chimice toxice sau momeli otrăvite pe 

domeniul public și privat al municipiului, cu excepția persoanelor autorizate. 

i) aruncarea oricărui tip de obiecte din instalațiile de transport pe cablu de pe raza municipiului 

Piatra-Neamț. 

j) accesul, staționarea, oprirea și circulația autovehiculelor de orice tip pe spațiile verzi, în 

parcuri, locuri de joacă pentru copii, pe trotuare și aleile pietonale aparținând domeniului public sau 

privat al municipiului. 

 

 

 CAPITOLUL V 

Întreținerea şi asigurarea viabilității drumurilor publice 

 

ART.10 Operatorii economici care execută lucrări edilitare sunt obligați să le efectueze în condițiile 

agreate cu beneficiarul, astfel încât să asigure fluența pietonilor și securitatea circulației rutiere, informând 

cetățenii asupra perioadei de timp și a lucrărilor efectuate. Modelul de informare va cuprinde urmatoarea 

mentiune:  

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat 

 Lucrăm pentru dumneavoastră. 

Primăria Piatra-Neamț,  

numele executantului:  

perioada lucrărilor .... ” 

ART. 11 Se va asigura semmnalizarea corespunzătoare pe întreaga durată de existență a șantierului precum 

și curățenia întregului perimetru afectat de lucrări. 

ART. 12 Depozitarea deșeurilor rezultate din lucrări se face fără afectarea zonelor verzi sau aleilor 

pietonale, trotuarelor, urmând ca transportul la locurile de depozitare autorizate să se facă în aceeași zi. 
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ART. 13 Operatorii economici care exploatează linii de cale ferată existentă în ampriza drumurilor și la 

trecerile pietonale vor asigura în permanență menținerea în bună stare a pasajelor din zona liniilor, precum 

și menținerea curățeniei și a aspectului corespunzător zonelor proprii. 

ART.14 (1) Operatorii economici care execută sau întrețin rețele de instalații subterane vor fixa și vor 

menține la cota stratului de uzură piesele vizibile ca: trape, capace la cămine de vizitare, răsuflători de gaze 

și altele; se va menține în bună stare stratul de uzură pe traseul acestor instalații; 

(2) Proprietarii rețelelor de cabluri aeriene au obligația de a asigura mentenanța acestora și de a lua de 

îndată măsuri de îndepărtare a celor inactive. 

ART.15  (1) Operatorul economic care administrează și exploatează rețeaua de canalizare pluvială are 

obligația de a desfunda și de a menține în stare de funcționare canalele și gurile de scurgere a apelor 

pluviale, precum și șanțurile pe care le are în întreținere pe raza municipiului. 

(2) Se interzice înfundarea gurilor de scurgere de pe străzi și/sau aruncarea deșeurilor în acestea de 

către cetățeni sau de lucrătorii de la serviciile de salubritate în timpul curățirii străzilor și rigolelor. 

ART.16 Operatorii economici care administrează spații de parcare cu pază și plată sunt obligate să asigure, 

în permanență, curățirea acestora, precum și întreținerea lor. 

ART.17 Operatori economici care au în exploatare stații de alimentare cu carburanți și lubrifianți 

amplasate pe domeniul public sunt obligați să întrețină și să repare pavajele și spațiile verzi aferente 

stațiilor. 

ART.18  Persoanelor juridice și după caz persoanelor fizice le este interzisă: 

a)     nerespectarea avizelor emise de autoritatea publică locală; 

b)     menținerea cablurilor/rețelelor de cabluri aeriene/subterane dezafectate; 

c)     neanunțarea serviciilor de specialiate ale autorității publice locale a intervențiilor în urma avariilor 

sau deranjamentelor apărute în rețelele de utilități subterane și aeriene; 

d)    dimiminuarea dimensiunii trotuarelor prin terase sezoniere, comerț stradal neautorizat sau orice alte 

activități desfășurate fără aprobarea autorității publice locale; 

e)    distrugerea prin circulația cu mijloace de transport și utilaje neadecvate, sub orice formă, a 

îmbrăcăminții părții carosabile a străzilor, precum și a marcajelor rutiere; 

f)    montarea de indicatoare de circulație pe străzile municipiului, fără aprobarea comisiei rutiere; 

g)   ridicarea, mutarea și degradarea indicatoarelor de circulație, semafoarelor și marcajelor amplasate pe 

rețeaua stradală sau în parcări; 

h)   executarea de marcaje de către alte persoane decât cele autorizate, pe străzi, trotuare și în parcări, 

precum și murdărirea stratului de uzură prin pierderi sau scurgeri de lubrifianți sau carburant din 

autovehicule; 

i)   desfacerea pavajelor și executarea de săpături pe străzi, trotuare, în piețe sau parcuri, fără avizul 

autorității publice locale ori în alte condiții decât cele prevăzute în avizul acordat pentru lucrare;  

 j)   nerespectarea tehnologiilor și materialelor adecvate îmbrăcăminții rutiere. 

 

CAPITOLUL VI 

 

Norme privind prevenirea risipei de apă, asigurarea folosinței și întreținerea 

instalațiilor de apă şi canalizare cu protejarea mediului înconjurător şi obligațiile beneficiarilor 

 

ART.19 Pentru asigurarea cu apă potabilă a tuturor locuitorilor, reducerea pierderilor de apă, evitarea 

risipei și pentru introducerea ordinii și disciplinei în exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor 

publice precum și pentru protejarea mediului înconjurător, persoanelor juridice, societăților comerciale, 

agenților economici, asociațiilor de locatari/proprietari și cetățenilor 

1. le sunt interzise următoarele: 

a) degradarea instalațiilor publice de distribuire a apei şi canalizare, a cişmelelor, fântânilor 

arteziene, branşamentelor de apă şi racordurilor de canal; 

b) deteriorarea aparatelor de măsură, manevră, control și înregistrare, precum şi a sigiliilor 

aplicate, a căminelor, nişelor, etc. unde acestea sunt instalate; 

c) neacordarea posibilității de acces a personalului societății de profil la instalațiile interioare din 
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incinta tehnică a beneficiarului în scopul efectuării controlului, înregistrării consumului sau 

indicatorilor de calitate a apei deversate în canalizare, pentru executarea lucrărilor de 

intervenții, întreținere şi reparații a instalațiilor publice; 

d) nerespectarea în proiectare sau la execuție a distanțelor minime de poziționare a rețelelor 

edilitare subterane, stabilite în normativele în vigoare sau prin avizul dat de societatea de 

profil; 

e) aruncarea sau deversarea în cămine, receptori sau în rețeaua de canalizare a reziduurilor 

menajere şi industriale, produselor chimice care conțin substanțe ce deteriorează canalizarea și 

procesul tehnologic la stația de epurare, pomparea apelor freatice pe străzi sau parcuri; 

f) utilizarea instalațiilor interioare de apă şi canalizare în timpul executării de reparații la rețeaua 

de canalizare, societatea de profil având obligația de a anunța începutul și sfârşitul acestor 

lucrări; 

g) nerespectarea tehnologiei de execuție a materialelor prevăzute în proiect; 

h) neexecutarea la timp de către societatea de profil a reparațiilor lucrărilor de întreținere a 

instalațiilor de apă și canalizare în condiții corespunzătoare; 

i) racordarea/utilizarea fără drept la rețeaua pluvială pentru deversarea/eliminarea apelor 

reziduale menajere. 

Notă: costurile lucrărilor de remediere se vor recupera de la cei constatați vinovați de producerea 

prejudiciului. 

2. au obligația să:  

a) înlocuiască în procesul de producție apa potabilă cu apa industrială, acolo unde procesul de 

producție o permite și unde există asemenea surse; 

b) întrețină și să repare corespunzător instalațiile de apă și canalizare cu scopul eliminării 

pierderilor și risipei de apă; 

c) mențină în stare de funcționare bazinele proprii de acumulare și stațiile de repompare a apei de 

incintă pentru scopuri tehnologice sau de incendiu; 

d) evacueze în rețeaua publică de canalizare apele uzate cu indicatorii de calitate, debitul şi 

temperatura prevăzute în contractele încheiate cu societatea de profil. 

 

 

CAPITOLUL VII 

Sancțiuni contravenționale 

 

ART.20 Nerespectarea obligațiilor sau interdicțiilor din prezenta hotărâre  dacă nu au fost comise în astfel 

de condiții, încât potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni, constituie contravenții și se 

sancționează după cum urmează: 

 

a) se sancționează cu amendă de la 300 lei la 500 lei încălcarea prevederilor  articolului: 

Art. 7 lit. f), g) și i); 
 b)          se sancționează cu amendă de la 300 lei la 500 lei pentru persoane fizice și de la 600 lei la 

1000 lei pentru persoane juridice încălcarea prevederilor următoarelor articole: 

 Art. 1 lit. b), c) și m); 

 Art. 2 lit. b), d), f), g), și k); 

*Notă: La art. 2 f), în cazul hrănirii animalelor comunitare (câini, pisici), sancțiunea nu va fi aplicată 

dacă persoana în cauză face dovada adopției animalului în condițiile legii.  

c)       se sancționează cu amendă de la 300 lei la 500 lei pentru persoane fizice și de la 2000 lei la 2500 

lei pentru persoane juridice încălcarea prevederilor următoarelor articole:  

 Art. 1 lit. k) și l); 

 Art. 9 lit. a) – e); 

d)       se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 lei la 

2000 lei pentru persoane juridice încălcarea prevederilor următoarelor articole:  
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  Art. 1 lit. f),  i), n) si r); 

  Art. 2 lit. c), h), i), și m) 

  Art. 3 lit. a), b), f) si g); 

 

e) se sancționează cu amendă de la 600 lei la 1000 lei încălcarea prevederilor următoarelor articole: 

 Art. 1 lit. j) si p); 

 Art. 2 lit. j), n); 

 Art. 4; 

 Art. 7 lit. a), b), c) si h); 

 

f) se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane fizice și de la 2000 lei la 2500 lei 

pentru persoane juridice încălcarea prevederilor următoarelor articole: 

 Art.1 lit. a), d), e) si g); 

 Art. 2 lit. e), l) si o); 

 Art. 3 lit. c), d), h) si i); 

 Art. 5; 

 Art. 8; 

 Art. 9 lit. j); 

 

g) se sancționează cu amendă de la 1500 lei la 2000 lei încălcarea prevederilor următoarelor 

articole: 

 Art. 6 lit. b), d), și e); 

 Art. 7 lit d) si e); 

 Art. 15 (2); 

 

h) se sancționează cu amendă de la 1500 lei la 2000 lei pentru persoane fizice și de la 2000 lei la 2500 lei 

pentru persoane juridice încălcarea prevederilor următoarelor articole: 

 Art.1 lit. h) si q); 

 Art.2 lit.a); 

 Art. 3 lit. e); 

 Art. 9 lit. f) – i); 

 Art. 18; 

 Art. 19; 

 

i) se sancționează cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei încălcarea prevederilor următoarelor articole: 

 Art. 6 lit. a) si c); 

 Art. 10; 

 Art. 11; 

 Art. 12; 

 Art. 13; 

 Art 14; 

 Art 15 1) ; 

 Art. 16; 

 Art 17; 

 

Art. 21. Pentru următoarele articole nu se vor aplica avertismente:  

 

Art. 2 a) 

 

ART.22 În situația în care contravenientul a fost sancționat cu amendă, acesta va fi obligat şi la plata unor 

despăgubiri pentru prejudiciul produs municipiului Piatra-Neamț potrivit valorilor din Anexa 1.  
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CAPITOLUL VIII 

Constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor contravenționale 

 

ART.23 Contravențiile la prezenta hotărâre se constată prin proces-verbal încheiat în forma prevăzută de 

O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. 

ART.24 Constatarea contravențiilor săvârșite la prezenta hotărâre se face de către următoarele persoane 

denumite generic agenți constatatori: 

a) Primarul municipiului Piatra-Neamț; 

b) persoanele împuternicite de către Primarul municipiului Piatra-Neamț; 

c) polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Piatra-Neamț, potrivit competenței. 

ART.25 Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului. 

Comunicarea se face de către agentul constatator în termen de cel mult două luni de la data aplicării 

acesteia, prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. 

ART.26 (1) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau 

comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre, agentul 

constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. 

(2) Plata amenzii se achită, prin mijloace de plată online în contul dedicat 

RO03TREZ49121A470400XXXX deschis la Trezoreria Neamț, prin instituţii de credit autorizate cu 

care există încheiate convenţii sau la casieriile Direcției de Taxe și Impozite a Municipiului Piatra-

Neamț ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale. O copie de 

pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă sau 

electronic, prin e-mail, organului din care acesta face parte.  

ART. 27 Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei şi de aplicare a sancțiunii se poate face 

plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. 

ART. 28(1) Plângerea însoțită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenției se depune la 

Judecătoria Piatra-Neamț. 

(2) Plângerea suspendă executarea. 

 

ART. 29 Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 — actualizată "privind regimul juridic al 

contravențiilor" se aplică în mod corespunzător prezentei hotărâri.
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