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PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr 87 

din 15.02.2018 

 
pentru: aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru       

gospodărirea municipiului Galați 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț Florin Pucheanu  

 

 Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședința _______________ în 

data de ……………………………. 

Având în vedere expunerea de motive nr…………………./…………………..,a 

inițiatorului - Primarul municipiului Galaţi, Ionuț Florin Pucheanu; 

 

Având în vedere raportul comun de specialitate nr……….……… al Direcției Generale 

Servicii Comunitare de Utilități Publice; Instituției Arhitect Sef; Direcției Generale 

Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice; Direcției de Evidență Gestiune și 

Administrare a Patrimoniului; Serviciului Juridic și Legalitate; 

 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, 

gospodărie comunala, comert și privatizare; 

 

Având în vedere prevederile OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor 

urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.515/2002; 

 



În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin. (2) lit. d), alin.(6) lit.a) pct.(3), pct. (7), 

pct.(9),pct.(10), pct.(11), pct.(16)  precum şi  art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată, cu modificările și 

copletările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 - Se aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru 

gospodărirea municipiului Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea 

Consiliului Local nr.61/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru constatarea şi 

sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie, de către funcţionarii publici din Poliţia 

Locală Galaţi și Hotărârea Consiliului Local nr.79/2002 privind aprobarea Măsurilor 

pentru asigurarea participării cetăţenilor, a instituţiilor publice şi agenţiior economici, 

cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a 

curăţeniei în interiorul localităţii. 

Art.3 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri.  

Art.4 - Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea și publicitatea 

prezentei hotărâri.  

 

 

 

Preşedinte de şedinţă 



ANEXA 

La HCL nr…………….. 

 

R E G U L A M E N T U L 

privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați 

 

 

 

CAPITOLUL  I – DISPOZIȚII GENERALE 

Prezentul regulament stabilește obligaţiile și răspunderile care revin autorităţilor 

administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenților economici, asociaţiilor de 

proprietari/locatari, celorlalte persoane juridice, precum și cetăţenilor pentru buna 

gospodărire a municipiului Galați. 

Asigurarea și păstrarea curăţeniei pe teritoriul municipiului, buna gospodărire a 

acestuia și respectarea normelor în domeniul edilitar-gospodăresc, igienă și sănătate 

publică, protecţia mediului, comerţ, circulație rutieră, constituie obligaţii fundamentale 

ce incumbă autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenților 

economici și altor persoane juridice, precum și cetăţenilor. 

 

CAPITOLUL II – PROTECȚIA SĂNĂTĂȚII PUBLICE 

Art. 1. – Organizatorii manifestărilor culturale sau sportive care se desfăşoară în săli de 

spectacole, cinematografe, săli de sport, stadioane, alte locuri publice autorizate 

legale, au următoarele obligaţii:  

a) să permită accesul unui număr cel mult egal de spectatori cu capacitatea sălii sau 

stadionului; 

b) să permită accesul permanent la uşile şi căile de evacuare a persoanelor şi 

bunurilor în caz de urgenţă; 

c) să ia măsuri rapide de localizare a incendiilor şi de limitare a efectelor altor 

accidente; 

d) să asigure prezenţa, pe toată durata manifestării, a personalului instruit, care 

cunoaşte planurile de evacuare, pentru a asigura evacuarea în condiţii de 

siguranţă a spectatorilor, în caz de incendiu sau alte evenimente negative;  



e) să interzică accesul spectatorilor cu materiale inflamabile, explozive sau de altă 

natură, care pot periclita viaţa şi integritatea corporală a celor care le folosesc 

sau a altor persoane;  

f) să interzică accesul persoanelor în stare de ebrietate sau turbulente şi să 

evacueze de îndată persoanele care perturbă desfăşurea spectacolului sau 

manifestării;  

g) să pună în timp optim în vânzare biletele şi să permită accesul în timp util, pentru 

ca la intrarea spectatorilor să nu se producă aglomeraţie sau dezordine;  

h) să asigure buna funcţionare a instalaţiilor de lumini, sonorizare, aerisire, 

încălzire, pentru ca spectatorii să poată urmări în cele mai bune condiţii 

spectacolul sau manifestaţia respectivă;  

i) imediat după încheierea manifestării să ia măsuri pentru asigurarea curăţeniei şi 

repararea eventualelor pagube produse, astfel încât sala sau stadionul să fie 

permanent gata pentru organizarea unei noi manifestări;  

j) să asigure igienizarea şi buna funcţionare a grupurilor sanitare, dotarea acestora 

în conformitate cu reglementările sanitare; numărul acestora trebuie să fie 

corelat cu capacitatea sălii sau a stadionului, potrivit normelor sanitare.  

Art. 2. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1000 – 2500 

lei, organizatorii manifestărilor culturale sau sportive care nu au respectat una sau mai 

multe din obligaţiile cuprinse în art.1. 

Art. 3. – Persoanele care participă în calitate de spectatori, la manifestările culturale şi 

sportive, organizate în cinematografe, săli de spectacole, săli de sport, stadioane şi alte 

locuri publice autorizate, sunt obligate: 

a) să intre în sală sau stadion numai pe bază de bilet, abonament sau invitaţie, cu 

excepţia cazurilor când intrarea este liberă;  

b) să păstreze ordinea şi curăţenia în locul de desfăşurare al manifestării; 

c) să aibă o ţinută decentă şi un comportament civilizat; 

d) să dea concurs oamenilor de ordine în izolarea şi evacuarea persoanelor care 

comit acte de indisciplină; 

e) să păstreze calmul şi ordinea la intrarea şi ieşirea în caz de urgenţă; 

f) să respecte regulile de prevenire şi stingere a incendiilor;  

g) să nu introducă în locul de desfăşurare al manifestărilor băuturi alcoolice, 

materiale sau substanţe periculoase.  



Art. 4. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 – 500 

lei, încălcarea de către persoanele fizice în calitate de spectatori a uneia sau mai multor 

prevederi cuprinse în art.3. 

Art. 5. – Creşterea animalelor de fermă și a păsărilor în municipiul Galaţi este permisă 

numai cu respectarea obligaţiilor sanitar-veterinare şi a normelor de igienă în vigoare.  

Deţinătorii de păsări şi animale au următoarele obligaţii: 

- să întreţină adăposturile păsărilor şi animalelor, conform regulilor sanitar-

veterinare, în permanentă stare de curăţenie şi cel puţin o dată pe an să le dezinfecteze 

şi să le văruiască; 

- să asigure evacuarea dejecţiilor şi depozitarea gunoiului, astfel încât să nu 

constituie surse de poluare a mediului înconjurător; 

- să permită personalului de specialitate efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare 

obligatorii şi verificarea stării de sănătate a păsărilor şi animalelor din gospodărie; 

- să anunţe imediat organelor sanitar-veterinare de stat apariţia unor semne de 

boală la animale, a primelor cazuri de moarte sau tăiere din necesitate, iar până la 

sosirea personalului sanitar-veterinar să izoleze animalele bolnave, să păstreze pe loc 

cadavrele, carnea, organele sau alte produse rezultate de la animalele tăiate din 

necesitate, luând măsuri ca acestea să nu fie folosite sau vândute; 

- să respecte şi să aplice întocmai măsurile stabilite de organele sanitar-

veterinare de stat pentru prevenirea şi combaterea bolilor la păsări şi animale; 

- să respecte regulile sanitar-veterinare stabilite prin actele normative în vigoare, 

privind condiţiile de tăiere a păsărilor şi animalelor şi de valorificare a produselor 

obţinute de la acestea. 

Art. 6. – Toate animalele de companie vor avea carnet de sănătate cu vaccinurile la zi, 

întreţinându-se igiena în apartamente şi pe părţile comune ale imobilului pentru a nu 

crea disconfort vecinilor. 

Art. 7. - Pentru toţi deţinătorii de câini şi pisici este obligatorie întreţinerea acestora 

într-o perfectă stare de sănătate şi în condiţii de igienă adecvate.  

Art. 8. - Persoanele care deţin câini şi/sau pisici vor avea în mod obligatoriu carnetul de 

sănătate al animalului care trebuie să cuprindă toate acţiunile sanitar - veterinare 

(vaccinări, deparazitări) prevăzute de normele specifice în domeniu. Carnetul trebuie să 

fie eliberat de un cabinet veterinar autorizat.  



Art. 9. - Deţinătorii cu orice titlu de imobile, curţi şi terenuri, pot să crească şi să 

întreţină câini sau pisici, dacă prin aceasta nu se creează una din următoarele situaţii: 

- afectarea liniştii publice a cetăţenilor; 

- murdărirea căilor de acces din interior, exterior şi a domeniului public; 

- deteriorarea bunurilor publice; 

- agresarea fizică sau psihică a persoanelor; 

- disconfortul vecinilor prin amplasarea de adăposturi pentru câini şi pisici. 

Proprietarii sau deținătorii temporari de câini periculoși au obligația să 

inscripţioneze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea 

aferentă imobilului respectiv, avertismentul "Câine periculos" sau, după caz, "Câine 

agresiv". 

Art. 10. - În timpul plimbării câinilor pe domeniul public, vor fi ţinuţi în lesă, iar, cei de 

talie mijlocie /mare vor avea în mod obligatoriu botniţă. 

Însoţitorii vor avea asupra lor carnetul de sănătate al animalului. 

Însoţitorii vor avea asupra lor, în timpul plimbării, echipamentul necesar în 

vederea colectării dejecţiilor produse de câini. După colectare, punga va fi închisă etanş 

şi depusă într-un punct de colectare a gunoiului.  

Art. 11. - Se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini în unităţi ale administraţiei 

publice, în magazine, săli de spectacol, locuri de joacă pentru copii, şcoli, grădiniţe, 

mijloace de transport în comun, cu excepţia câinilor aparţinând Ministerului de Interne 

şi Ministerului Apărării Naţionale, care sunt însoţiţi şi se află în misiune. 

Art. 12. - Câinii fără stăpân vor fi capturaţi şi transportaţi în adăposturile pentru 

gestionarea câinilor fară stăpân, unde vor fi cazaţi o perioadă de până la şapte zile, cu 

respectarea normelor prevăzute în anexele 1 şi 2 din OUG nr.155/2001.  

Art. 13. – Aruncarea deșeurilor de origine animală pe domeniul public este strict 

interzisă. 

Art. 14. - Se interzice creşterea şi antrenarea câinilor pentru lupte pe teritoriul 

municipiului Galaţi. 

Art. 15. - Se interzice organizarea sau participarea la luptele cu câini şi abandonarea 

sau inducerea de suferinţe câinilor sau oricăror animale pe teritoriul municipiului Galaţi. 

Art. 16. - Pe teritoriul municipiului Galaţi este interzisă creşterea şi întreţinerea 

animalelor şi a păsărilor de curte în următoarele zone: 



a) cartierele de blocuri de locuinţe şi zonele adiacente acestora pe o rază de 250 

m; 

b) în zona A (zona centrală); 

c) în imobilele proprietatea municipiului Galaţi; 

d) în blocuri de locuinţe; 

e) în incinta imobilelor proprietate privată cu mai multe apartamente, cu 

excepţia cazurilor în care sunt condiţii şi toţi locatarii îşi dau acordul; 

f) pe terenuri aparţinând domenului public al municipiului Galaţi. 

Art. 17. - Deţinerea bovinelor, ovinelor, porcinelor, cabalinelor şi a păsărilor de curte 

este permisă numai după obţinerea tuturor autorizaţiilor necesare: sanitar - veterinară, 

de mediu, pentru folosirea apei şi evacuarea dejecţiilor şi autorizaţii de construire 

pentru adăposturi.  

Art. 18. - Amplasarea adăposturilor se va face în conformitate cu normele sanitar - 

veterinare şi a normelor de igienă privind mediul de viață al populației în vigoare. 

Distanţa minimă faţă de locuinţele învecinate este de 10 m.  

Art. 19. - Persoanele care însoţesc animale de casă pe domeniul public au obligaţia să 

strângă dejecţiile rezultate. 

Art. 20. - Se interzice lăsarea liberă a păsărilor şi animalelor pe domeniul public. 

Animalele şi păsările găsite libere şi nerevendicate de nimeni la constatare vor fi 

transportate şi adăpostite prin grija operatorului desemnat în acest sens. Ele vor putea 

fi ridicate de către proprietarii acestora în termen de 5 zile de la preluare, numai după 

plata amenzilor şi a cheltuielilor de întreţinere aferente. Animalele neridicate în termen 

de 5 zile vor fi valorificate iar sumele încasate vor fi evidenţiate în cont separat şi 

destinate întreţinerii zonelor verzi din municipiu. 

Art. 21. - Vehiculele cu tracţiune animală vor avea prevăzuţi saci pentru colectarea 

dejecţiilor. 

Art. 22. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 

200 – 1000 lei – pentru persoane fizice 

500 – 1500 lei – pentru persoane juridice 

a) deţinerea şi creşterea animalelor în alte condiţii decât cele stipulate în art.5 - 21;  

b) necurăţirea de către proprietarii câinilor a excrementelor lăsate în locurile unde 

circulaţia câinilor este permisă;  



c) deţinerea de către asociaţiile de locatari sau proprietari a câinilor pe spaţiile 

comune, în jurul imobilelor sau în adăposturi amplasate pe domeniul public;  

d) obstrucţionarea autorităţilor sanitar-veterinare de stat de a-şi exercita atribuţiile 

stabilite prin lege;  

e) accesul persoanelor însoţite de câini în instituţii publice, mijloace de transport în 

comun, săli de teatru şi cinema, chiar dacă aceştia sunt prevăzuţi cu botniţă şi 

conduşi în lesă; 

f) nedeţinerea şi neprezentarea carnetului de sănătate al câinelui, completat la zi 

cu vaccinările anuale obligatorii şi cu alte intervenţii efectuate asupra acestuia, 

cât şi neîngrijirea de starea de sănătate a animalului; 

g) creşterea şi antrenarea câinilor pentru lupte pe teritoriul municipiului Galaţi; 

h) organizarea sau participarea la luptele cu câini, abandonarea şi inducerea de 

suferinţe câinilor sau oricăror animale pe teritoriul municipiului Galaţi; 

i) producerea de disconfort de orice fel (fonic, olfactiv, igienico-sanitar etc.) de 

către animalele de companie deținute în blocuri de locuințe, imobile cu mai mulți 

locatari ce au curți și dependințe comune; 

j) nedeținerea în timpul plimbării câinilor a carnetului de sănătate și a 

echipamentului necesar în vederea colectării dejecțiilor produse de animale; 

după colectare punga va fi închisă etanș și depusă într-un punct de colectare a 

gunoiului; 

k) plimbarea câinilor pe domeniul public fără lesă, iar cei de talie mijlocie/mare și 

cei periculoși fără botniță și lesă; 

l) abandonul câinilor revendicați sau adoptați în conditiile OUG nr.155/2001; 

m) neafișarea la loc vizibil de către proprietarii sau deținătorii temporari de câini 

periculoși, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă 

imobilului respectiv, a avertismentului "Câine periculos" sau, după caz, "Câine 

agresiv"; 

n) creşterea animalelor şi păsărilor în clădiri cu mai multe apartamente sau în 

adăposturi improvizate în jurul blocurilor de locuit;  

o) neevacuarea ritmică a reziduurilor animaliere colectate în fose septice creând 

astfel disconfort vecinilor; fosa septică va fi amplasată la o distranţă de 10 m faţă 

de cea mai apropiată limită de proprietate conform reglementărilor igienico-

sanitare în vigoare, betonată şi prevăzută cu capac;  



p) amplasarea de grajduri, fose septice, platforme pentru depozitarea gunoiului în 

curţi sau grădini la o distanţă mai mică de 30 m de locuinţele limitrofe;  

q) constituirea în mod abuziv pe domeniul public de împrejmuiri şi adăposturi de 

animale (câini, pisici etc.) şi păsări;  

r) lăsarea liberă a păsărilor şi animalelor pe domeniul public;  

s) incinerarea sau abandonarea deșeurilor de origine animală pe terenuri de orice 

fel, indiferent de forma de proprietate; 

t) creșterea animalelor și păsărilor de curte în cartierele de blocuri de locuințe și 

zonele adiacente acestora pe o rază de 250 m; 

u) creșterea animalelor și păsărilor de curte în blocuri de locuințe sau în imobile 

proprietatea municipiului Galați; 

v) amplasarea adăposturilor pentru creșterea animalelor la o distanță mai mică de 

10 m față de locuințele învecinate și fără autorizație de construire; 

w) neîntreținerea adăposturilor pentru creșterea animalelor, în permanentă stare de 

curățenie, conform normelor sanitar veterinare; 

x) neexecutarea lucrărilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, periodic sau ori 

de câte ori este necesar, dar nu mai rar de 6 luni. 

 

CAPITOLUL III – CONSERVAREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI, PREVENIREA POLUĂRII 

ACCIDENTALE A MEDIULUI SAU A SURSELOR ȘI CURSURILOR DE APĂ, CURĂȚENIA ȘI 

SALUBRIZAREA DIGURILOR ȘI A MALURILOR 

Art. 23. (1) – Protecţia zonelor verzi constituie obligaţia tuturor persoanelor fizice şi 

juridice.  

Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi prevăzute în 

planurile urbanistice se face numai cu aprobarea Consiliului Local Galați și cu 

respectarea legislației specifice în vigoare.  

Terenurile virane din interiorul municipiului Galaţi, vor fi amenajate ca spaţii 

verzi, în funcţie de suprafaţa şi relieful lor, în raport cu necesităţile populaţiei din 

zonele învecinate, dacă nu au fost restituite sau retrocedate în condiţiile legii, 

proprietarilor sau moştenitorilor de drept ai acestora.  

(2) – Atunci când pentru executarea unor lucrări autorizate de construcţii sau 

reparaţii la clădiri sau infrastructură este necesar să se intervină pe zonele verzi, 

persoanele sau societăţile care execută aceste lucrări sau, după caz, beneficiarii lor, au 



obligaţia de a folosi cât mai puţin posibil din zona verde, iar după terminarea lucrărilor 

să înlăture toate materialele şi să refacă zonele verzi afectate. 

Dacă lucrările impun tăierea unor arbori sau arbuşti, cei care execută aceste 

lucrări sau, după caz, beneficiarii lor, vor suporta cheltuielile pentru plantarea altor 

arbori sau arbuşti. Măsura nu se aplică în cazul când distanţa de la instalaţiile subterane 

urbane (cabluri electrice, ţevi, conducte pentru gaze, alimentare cu apă, canalizare, 

termoficare) până la vegetaţia lemnoasă sacrificată a fost mai mică de 2 metri în cazul 

arborilor şi 1,5 metri în cazul arbuştilor. 

(3) – În zonele verzi din jurul blocurilor se vor planta numai flori, arbori şi arbuşti 

ornamentali. Cultura plantelor legumicole, care au durată scurtă de vegetaţie şi talie 

mică, este interzisă. 

(4) – Tăierea totală sau parţială a arborilor din parcuri, grădini, scuaruri, 

aliniamente stradale sau din jurul clădirilor va fi făcută numai de operatorul serviciului 

de administrare a domeniului public și privat, pe baza constatărilor proprii sau la 

sesizările întemeiate ale cetăţenilor, cu respectare dispozițiilor legale în materie. 

(5) – Tăierea totală sau parţială a arborilor este permisă numai în cazurile când 

aceştia reprezintă un pericol real pentru trecători, clădiri sau alte bunuri din apropiere, 

împiedică efectuarea unor lucrări autorizate sau reparaţii la clădiri şi infrastructură, 

creează un disconfort major pentru locuitorii din apropiere sau pun în pericol 

securitatea circulaţiei. 

Atunci când numai părţi ale arborilor creează inconvenientele arătate mai sus, se 

vor efectua tăieri parţiale, îndepărtându-se numai ramurile respective. 

Tăierea totală a arborilor se va face la nivelul solului, sau dacă este posibil, din 

rădăcini, fiind interzis să rămână resturi care au aspect inestetic sau constituie un 

pericol pentru trecători ori siguranţa circulaţiei. 

Art. 24. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:  

800 – 1500 lei – pentru persoane fizice 

1000 – 2500 lei – pentru persoane juridice  

a) efectuarea plantărilor de arbori sau arbuşti pentru amenajarea sau refacerea 

zonelor verzi pe alte amplasamente şi fără autorizările legale;  

b) traversarea sau călcarea cu piciorul a zonelor verzi sau a celor cu destinația de 

spații verzi de către persoanele fizice;  

c) practicarea jocurilor sportive de către adulţi pe spațiile verzi; 



d) fixarea pe arbori a anunţurilor de orice fel, a reclamelor, firmelor sau a 

plăcuţelor  indicatoare; 

e) cultivarea plantelor leguminoase care au durată scurtă de vegetaţie şi talie mică, 

plantarea pomilor şi arbuştilor fructiferi în zona blocurilor de locuinţe; 

f) deteriorarea spaţiului verde în urma unor accidente de circulaţie; 

g) spălarea autovehiculelor pe domeniul public; 

h) murdărirea terenurilor de orice natură prin efectuarea unor lucrări de reparaţii la 

autovehicule, ori urmare a exploatării autovehiculelor; 

i) necurăţirea, neîntreţinerea şi nerepararea spaţiului de parcare de către 

deţinătorii legali; 

j) circulaţia sau staţionarea vehiculelor pe spațiile verzi sau destinate spațiilor 

verzi; 

k) nemenţinerea în stare corespunzătoare a locurilor de agrement, de către 

deţinătorii legali; 

l) depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale rezultate în urma 

toaletărilor de arbori; 

m) arderea deşeurilor vegetale, menajere sau de altă natură; 

n) însuşirea arborilor doborâţi în urma unor fenomene naturale sau a arborilor care 

au fost tăiaţi, scoşi din rădăcini în cadrul unor lucrări specifice, fără aprobarea 

serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Galaţi; 

o) aruncarea de hârtii, bilete, resturi de țigări, coji de semințe, sticle sau alte 

ambalaje pe alei, peluze, în parcuri, zone verzi şi pe trotuare, mijloace de 

transport în comun sau în alte locuri publice; 

p) aplicarea unor tratamente cu pesticide fără autorizaţie; 

q) aruncarea gunoiului menajer lângă containere sau pubele, căutarea în 

recipientele pentru gunoi, răsturnarea lor și împrăștierea gunoiului/deșeurilor, în 

scopul recuperării unor resturi alimentare sau de orice natură; 

r) neîncheierea de contracte separate pentru colectarea deșeurilor de altă natură 

decât menajeră sau reciclabilă cu operatori economici autorizați să desfășoare 

astfel de activități, precum și nepredarea deșeurilor către aceștia; 

s) nepredarea deșeurilor spitalicești și asimilabile acestora operatorilor autorizați;  



t) neraportarea lunară către Primăria municipiului Galaţi a cantităţilor colectate 

şi/sau procesate de către persoanele juridice care transportă, tratează şi/sau 

neutralizează deşeuri spitaliceşti. 

Art. 25. – Proprietarii sau administratorii apelor de suprafaţă au obligaţia: 

a) să asigure curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, 

decolmatarea acestora; 

b) să marcheze vizibil sursele şi reţelele de apă din incinta unităţilor de orice fel şi a 

locurilor publice care nu corespund condiţiilor de calitate a apei pentru consumul 

uman; 

c) să asigure conservarea biodiversităţii speciilor de plante şi animale valoroase care 

trăiesc în jurul apelor.  

Art. 26. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:  

1000 – 2000 lei – pentru persoane fizice 

1000 – 2500 lei – pentru persoane juridice  

a) neefectuarea periodică prin laboratoarele de specialitate a analizelor la 

sursele de apă de către operator; 

b) deversarea apelor uzate de orice natură pe terenuri de orice fel; 

c) deversarea materialului vidanjat în rețeaua de canalizare în afara locurilor 

stabilite de către operatorul licențiat;   

d) folosirea, transportul, mânuirea şi depozitarea de reziduuri sau de substanţe 

chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării, directă sau indirectă, 

a apelor de suprafaţă sau subterane; 

e) depozitarea în albii sau pe malurile cursurilor de apă, ale canalelor, lacurilor, 

bălţilor şi pe faleza Dunării, pe baraje şi diguri sau în zonele de protecţie a 

acestora a materialelor de orice fel; 

f) necurățirea și neîntreținerea șanțurilor, rigolelor și podețelor aferente 

proprietății; 

g) contaminarea, poluarea cu deşeuri de orice natură, necurăţirea periodică a 

suprafeţei apei de alge, resturi vegetale, reziduuri şi alte impurităţi;  

h) nedecolmatarea, necurăţirea şi nesalubrizarea digurilor şi a malurilor 

cursurilor de apă;  

i) spălarea, în cursurile de apă sau în lacuri şi pe malurile acestora, a animalelor 

domestice, dezinfectate cu substanţe toxice, a obiectelor de uz casnic prin 



folosirea detergenţilor şi a ambalajelor ce au conţinut pesticide sau alte 

substanţe periculoase; 

j) neanunţarea unităţilor de gospodărire a apelor cu privire la producerea unei 

poluări accidentale, de către utilizatorii care au produs-o; 

k) păşunatul în zonele de protecţie a cursurilor de apă. 

Art. 27. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:  

200 – 1000 lei – pentru persoane fizice 

500 – 1500 lei – pentru persoane juridice  

a) neevacuarea apelor acumulate în subsolul clădirilor de către utilizatori;  

b) nedesfundarea sistemelor de canalizare din incinta gospodăriilor de către 

utilizatori;  

c) menţinerea în stare de nefuncţionare a gurilor de scurgere pentru apele 

pluviale de pe străzi, de către operatorul serviciului public;  

d) înfundarea gurilor de scurgere la canalizare prin aruncare sau depozitare de 

pământ sau alte reziduuri; 

e) neasigurarea curăţirii periodice a şanţurilor de scurgere a apelor meteorice, 

amplasate pe lungimea frontului stradal al proprietăţii;  

f) spargerea coloanelor apelor uzate în subsoluri de către proprietar sau chiriaşi; 

g) deteriorarea sau sustragerea capacelor, ramelor metalice şi a grătarelor de la 

reţelele de apă şi canalizare, ori a căminelor acestora, dacă fapta nu 

întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni; 

h) nepermiterea accesului personalului tehnic autorizat la aparatele de măsură şi 

control în scopul citirii, înregistrării sau efectuării controlului de calitate ale 

apei; 

i) manevrarea neautorizată a vanelor şi robinetelor din căminele de manevră 

precum şi folosirea hidranţilor publici de personal neautorizat;  

j) folosirea apei din cişmele, puţuri, fântâni publice şi bazinele fântânilor 

arteziene pentru spălarea maşinilor şi altor materiale, indiferent de natura 

acestora;  

k) deteriorarea fântânilor cu picior şi a cişmelelor de băut apă;  

l) colectarea în cisterne particulare a apei potabile de la sursele publice.  

 

CAPITOLUL IV – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISMUL  



Art. 28. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:  

500 – 1500 lei – pentru persoane fizice 

1000 – 2500 lei – pentru persoane juridice 

a) nepunerea în siguranţă, nesemnalizarea şi neîmprejmuirea construcțiilor începute 

şi nefinalizate, precum şi a clădirilor şi împrejmuirilor care se află în stadiu 

avansat de degradare şi care prezintă riscul producerii unor accidente din care 

pot să rezulte pierderi de vieţi omeneşti sau pagube materiale; 

b) neîmprejmuirea incintelor şantierelor de construcţii sau a punctelor de lucru şi 

neinstalarea panourilor de avertizare;  

c) neasigurarea curăţeniei exterioare (pneuri şi şenile) a autovehiculelor sau 

vehiculelor de orice fel, la ieşirea din şantiere, staţii de betoane precum şi din 

alte asemenea locuri;  

d) nemenţinerea ordinii şi curăţeniei pe căile publice de acces în şantiere precum şi 

în jurul acestora. 

(2) Pentru contravenţiile prevăzute la alin.(1) lit.a) constatarea faptelor şi 

aplicarea sancţiunii contravenţionale se face numai de către poliţiştii locali cu atribuţii 

în domeniul disciplinei în construcţii din cadrul Poliţiei Locale Galaţi. Contravenţiile 

prevăzute la alin.(1) lit.b), c) şi d) se constată şi se sancţionează de către poliţiştii locali 

din cadrul Poliţiei Locale Galaţi. 

(3) Odată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la alin.(1) lit.a), 

se va dispune măsura complementară de punere în siguranţă a construcţiilor într-un 

termen de maxim 90 de zile de la data comunicării procesului verbal de constatare şi 

sancţionare a contravenţiilor, în baza unei soluţii tehnice stabilită de către un expert 

autorizat de statul român. 

 Toate cheltuielile privind îndeplinirea măsurii complementare dispuse 

(identificarea expertului, costul expertizei, costul lucrărilor, etc.) vor fi suportate de 

către contravenient. 

(4) În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional nu s-au conformat în 

termen celor dispuse prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, 

organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţa de judecată solicitând să dispună 

obligarea contravenientului de a lua măsuri de punere în siguranţă a construcţiei, în 

baza unei soluţii tehnice stabilită de către un expert autorizat de statul român, în 



conformitate cu dispoziţiile art.655 coroborat cu dispoziţiile art.562 alin.(4) din Codul 

Civil. 

 

CAPITOLUL V - ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV PUBLIC 

Art. 29. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 

500 – 1500 lei – pentru persoane fizice şi juridice 

a) degradarea acoperișurilor imobilelor sau a teraselor acestora prin montarea unor 

antene de orice tip, instalații, aparate, bannere, afișe, sisteme de uscat rufe, de 

către ocupanții legali, alte persoane fizice, reprezentanți ori angajați ai unor 

persoane juridice; 

b) ocuparea de către orice persoană a unei locuințe din fondul locativ public, fără 

contract de închiriere ori alte documente legale; 

c) depozitarea în spaţii aparţinând fondului locativ public de către ocupanţii legali 

de materiale, obiecte folosibile sau nefolosibile, în condiţii insalubre; 

d) distrugerea sub orice formă a fondului locativ public de către deţinătorii de 

contract, dacă fapta nu îndeplineşte elementele constitutive ale unei infracţiuni. 

 

CAPITOLUL VI – ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Art. 30. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:  

500 – 1500 lei – pentru persoane fizice 

1000 – 2500 lei – pentru persoane juridice  

a) abandonarea pe domeniul public de aparate de orice fel, autoturisme și utilaje 

defecte; 

b) montarea schelelor sau macaralelor de construcţii pe domeniul public, fără 

autorizări şi fără plata taxelor legale; 

c) montarea pe domeniul public, de mobilier, chioşcuri, corturi, tonete pentru 

parcuri de distracţii, circuri sau alte manifestări fără autorizările legale;  

d) expunerea în scopul comercializării a vehiculelor pe domeniul public, în locuri 

neamenajate sau destinate acestui scop; 

e) deteriorarea, murdărirea sau inscripționarea statuilor, grupurilor statuare, 

operelor de artă expuse pe domeniul public, pereților scărilor monumentale, 

clădirilor și mobilierului urban de pe raza municipiului Galați; 



f) modificarea iluminatului public cu ocazia diferitelor manifestări fără autorizările 

legale;  

g) înlocuirea şi montarea altor lămpi de iluminat public decât cele autorizate legal;  

h) amplasarea rulotelor şi containerelor de construcţii pe domeniul public fără 

achitarea taxelor legale;  

i) ocuparea carosabilului sau trotuarelor, aleilor și a altor spații aparținând 

domeniului public cu mărfuri, ambalaje, moloz, gunoi și deșeuri de orice fel ce 

dăunează esteticii, curățeniei și îngreunează desfășurarea normală a circulației; 

j) amplasarea și/sau depozitarea pe domeniul public a unor bunuri materiale sau 

mărfuri, fără autorizarea și achitarea taxelor legale;  

k) nesalubrizarea domeniului public la terminarea activităţilor autorizate în 

condiţiile legii; 

l) utilizarea echipamentelor din dotarea spațiilor de joacă de către persoane adulte; 

m) scăldatul şi spălatul de către persoanele fizice în fântâni arteziene, cişmele şi 

lacurile amenajate pe spaţiile verzi (parcuri şi grădini publice), în alte locuri 

neamenajate, precum şi folosirea marginilor acestora (malurilor) ca loc de plajă; 

n) amplasarea bătătoarelor de covoare şi a pubelelor pentru colectarea deşeurilor 

menajere la mai puţin de 10 metri de ferestrele imobilelor şi fără a respecta 

normele igienico-sanitare în vigoare; 

o) utilizarea domeniului public pentru diferite activităţi gospodăreşti (spălat rufe, 

covoare sau obiecte de uz casnic, uscat rufe, gătit etc.); 

 

 

CAPITOLUL VII – RESPECTAREA NORMELOR IGIENICO – SANITARE PE RAZA 

MUNICIPIULUI GALAȚI 

Art. 31. – Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi comerciale pe raza 

municipiului Galaţi, sunt obligate: 

a) să nu comercializeze produse și servicii de piață, altele decât cele înscrise în 

autorizația de funcționare; 

b) să efectueze acte sau fapte de comerţ cu respectarea condițiilor şi a 

locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale; 



c) să deţină şi să prezinte la control documentele prin care să justifice provenienţa, 

calitatea produselor comercializate, respectiv conformitatea acestora, în cazul 

produselor pentru care legea aplicabilă prevede acest lucru; 

d) să afișeze la loc vizibil din exterior denumirea agentului economic, codul unic de 

înregistrare fiscală atribuit și certificatul de înregistrare în registrul comerțului; 

e) să respecte regulile stabilite de administraţia pieţelor privind curăţenia şi ordinea 

în pieţe; 

f) să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat; 

g) să permită accesul mijloacelor de transport care efectuează aprovizionarea şi 

salubrizarea în pieţe, intervenţiile în caz de urgenţă;  

h) să dea dovadă de comportament civilizat în relaţiile cu clienţii şi ceilalţi 

comercianţi; 

i) să aibă comportament civilizat faţă de personalul din cadrul administraţiei 

pieţelor şi să nu-l obstrucţioneze în luarea măsurilor privind aplicarea legislaţiei 

în vigoare;  

j) să păstreze şi să comercializeze produsele în condiţii igienico-sanitare; 

k) să asigure condiţiile stabilite de producător pe timpul transportului, manipulării, 

depozitării şi desfacerii produselor; 

l) să respecte condiţiile prescrise sau declarate în legătură cu produsele 

comercializate ori servicii prestate; 

m) să informeze în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale 

ale produselor şi serviciilor oferite de către comercianţi, astfel încât să aibă 

posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între 

produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei 

acestora, în deplină securitate; 

n) produsele comercializate trebuie să fie însoţite de informaţii privind denumirea 

produsului, denumirea şi/sau marca producătorului, cantitatea şi, după caz, 

termenul de valabilitate/data de minimă durabilitate sau data-limită de 

consum/data durabilităţii minimale, principalele caracteristici calitative, 

compoziţia, modul de utilizare, manipulare, transport, depozitare, conservare sau 

păstrare. Toate informaţiile oferite trebuie să fie în limba română; 

o) activitatea de producţie, comercializarea produselor şi prestarea serviciilor să se 

facă în locuri şi în spaţii autorizate, conform reglementărilor legale în vigoare; 



p) să folosească numai cântare omologate și verificate metrologic;  

q) să cântărească corect produsele comercializate şi să permită clienţilor să verifice 

dacă produsele au fost cântărite exact, iar în cazul produselor vândute în vrac, 

informaţiile furnizate de aparatele de măsură utilizate pentru determinarea 

cantităţii, să fie clare şi vizibile pentru consumator; 

r) să achite taxele stabilite de administraţia pieţelor pentru produsele pe care le 

comercializează, să păstreze chitanţele până la plecarea din piaţă şi să le 

prezinte la control;  

s) să ridice marfa nevândută şi să depoziteze ambalajele şi alte obiecte numai în 

locuri special amenajate;  

t) să afişeze la loc vizibil preţurile practicate (iar acolo unde este cazul, a calității 

produselor și țara de proveniență a acestora) și tarifele pentru serviciile prestate;  

u) să nu efectueze acte sau fapte de comerţ din mers, pe trotuare, alei sau în alte 

locuri decât cele special amenajate şi repartizate comercianţilor de către 

prefectură, consiliul județean, autoritatea administrației publice locale sau 

Administraţia Pieţelor Agroalimentare; 

v) să nu aşeze, chiar şi provizoriu, direct pe trotuar, în curţi sau pe pardoseala 

încăperilor, gheţă artificială, precum şi navetele şi tăvile folosite la transportul 

produselor de panificaţie şi de cofetărie, a cărnii, preparatelor din carne şi 

semipreparatelor culinare;  

w) să afişeze la loc vizibil din exterior și să respecte programul de funcţionare, iar în 

cazul în care comerciantul își desfășoară activitatea în cadrul piețelor sau 

târgurilor, să respecte programul de funcționare stabilit de conducerea pieței sau 

de organizatorul târgului; 

x) să respecte programul de acces pentru aprovizionare al autovehiculelor şi de 

staţionare a acestora pe o perioadă de maximum 30 minute (timpul legal de 

încărcare şi descărcare a mărfurilor); 

y) menținerea permanentă a curățeniei la locul de vânzare și în jurul acestuia și 

transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieței;  

z) să nu distrugă, degradeze sau modifice amplasamentul pentru mijloacele fixe sau 

obiectele de inventar ce aparţin administraţiei pieţelor. 

Art. 32. (1) - Încălcarea de către comercianţi a uneia sau mai multor prevederi cuprinse 

în art.31, constituie contravenţie și se sancționează cu amendă cuprinsă între:  



100 – 500 lei – pentru persoane fizice 

200 – 1000 lei – pentru persoane juridice 

(2) Împiedicarea, sub orice formă a reprezentanţilor împuterniciţi ai Poliţiei 

Locale Galați de a-şi exercita atribuţiile de serviciu referitoare la prevenirea şi 

combaterea faptelor care pot afecta viaţa, sănătatea sau securitatea ori intersele 

economice ale cetăţenilor, cum ar fi, dar fără a se limita, refuzul de a permite 

controlul, neprezentarea reprezentantului legal la sediul instituţiei, la data şi ora 

indicată în invitaţie, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei 

la 2500 lei. 

 

CAPITOLUL VIII – MĂSURI REFERITOARE LA CIRCULAȚIA, OPRIREA, STAȚIONAREA ȘI 

PARCAREA NEREGULAMENTARĂ PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI 

GALAȚI 

Art. 33. (1) - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:  

700 – 1200 lei – pentru persoane fizice 

900 – 1500 lei – pentru persoane juridice  

a) oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru 

diferite activităţi sau pentru persoanele cu handicap, marcate şi semnalizate 

corespunzător;  

b) oprirea, staţionarea, parcarea și circulația vehiculelor în orice fel în parcuri, alei 

pietonale, insule de dirijare a circulației, esplanade, trotuare, cu excepția 

locurilor unde parcarea este permisă prin indicatoare; 

c) parcarea şi staţionarea autovehiculelor în zona de protecţie a şanţurilor, dacă 

aceasta ar putea duce la deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a 

şanţurilor; 

d) rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniul public fără aprobarea 

consiliului local şi semnalizarea acestora cu altfel de însemne, marcaje sau 

dispozitive decât cele agreate; 

e) accesul și circulația vehiculelor împinse sau trase cu mâna pe arterele 

municipiului Galați, de natură să îngreuneze circulația rutieră; 

f) organizarea de curse neautorizate auto, moto şi vehicule cu tracţiune animală; 

g) circulaţia cu biciclete, motorete, scutere, ciclomotoare, motoscutere şi 

motociclete pe trotuare; 



h) turarea excesivă a motoarelor autovehiculelor, efectuarea cu intenție de manevre 

prin derapaje, întoarceri bruște, accelerări și frânări bruște, executate pe 

domeniul public; 

i) turarea motoarelor autovehiculelor, efectuarea de manevre prin derapaje, 

întoarceri bruște, accelerări și frânări bruște, executate pe domeniul public, cu 

scopul verificării tehnice a acestora, în urma efectuării unor reparații; 

j) persoanele fizice care ocupă, blochează sau închid părțile carosabile a drumurilor 

publice fără autorizația prealabilă eliberată de administratorul drumurilor și 

serviciul poliției rutiere, exceptând cazurile de avarii anunțate la autoritățile 

competente, intervenții pentru înlăturarea incendiilor, calamităților sau 

fenomenelor meteorologice periculoase; 

k) amplasarea de panouri publicitare, instalații sau alte construcții care periclitează 

siguranța circulației. 

(2) Conducătorii de autovehicule, care parchează într-o parcare care are locurile 

delimitate prin efectuarea marcajului de vopsea, au obligația de a parca autovehiculul 

astfel încat să nu incomodeze accesul în/din autovehiculele parcate pe locurile parcate 

în stânga sau în dreapta. Parcarea autovehiculului fără respectarea celor menționate 

anterior sau parcarea unui autovehicul astfel încât acesta ocupa doua locuri de parcare, 

constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 200 - 400 lei. 

(3) Este interzisă afișarea pe domeniul public a însemnelor asemănătoare 

indicatoarelor rutiere și care pot crea confuzie prin introducerea ideii că ar fi reale sau 

efectuarea de marcaje rutiere prin care se delimitează/inscripționează un spațiu care 

aparține domeniului public în nume propriu fără a avea forme legale. Încălcarea acestei 

prevederi se sancționează cu amendă de la 1000 – 2500 lei. 

 

CAPITOLUL IX – OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE INSTITUȚIILOR PUBLICE, ALE 

AGENȚILOR ECONOMICI, ALE ALTOR PERSOANE JURIDICE, PRECUM ȘI ALE 

CETĂȚENILOR 

Art. 34. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:  

500 – 1500 lei pentru persoane fizice 

1000 – 2500 lei pentru persoane juridice 



a) neluarea măsurilor de vopsire a tâmplăriei și înlocuire a geamurilor sparte la 

fațadele orientate spre domeniul public ale tuturor imobilelor indiferent de forma 

de proprietate; 

b) neîntreţinerea faţadelor de la magazine, chioşcuri sau tonete prin lucrări de 

reparaţii, zugrăvire sau vopsire; 

c) neîntreținerea în bune condiţii a instalaţiilor comune proprii clădirii (ascensor, 

instalaţii de alimentare cu apă, de canalizare, instalaţii de încălzire centrală şi de 

preparare a apei calde, instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice, 

crematorii, instalaţii de colectare a deşeurilor, instalaţii de antenă colectivă, 

telefonice); 

d) neasigurarea condiţiilor de igienă prin operaţii de curăţenie, dezinsecţie şi 

deratizare a locuinţelor individuale, blocuri de locuinţe, anexe gospodăreşti, în 

jurul blocurilor de locuinţe ori în jurul spaţiilor în care locuiesc sau în care îşi 

desfăşoară activitatea;  

e) nemontarea şi neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, ţiglelor, olanelor şi a 

geamurilor sparte, precum şi a firmelor uzate sau deteriorate;  

f) neîmprejmuirea şi nesalubrizarea terenurilor deţinute cu orice titlu;  

g) neafişarea la loc vizibil al numărului imobilului, blocului şi scării de către 

proprietar ori de către asociaţiile de locatari sau proprietari;  

h) neafişarea la loc vizibil de către asociaţiile de proprietari sau locatari a graficului 

cu orele de odihnă, când sunt interzise activităţile care pot deranja liniştea 

locatarilor;  

i) desfiinţarea sau mutarea abuzivă a platformelor de gunoi care deservesc 

asociaţiile de locatari sau proprietari;  

j) rezervarea unor suprafeţe aparţinând domeniului public fără autorizare legală;  

k) neîndepărtarea imediat după oprirea intemperiilor, a zăpezii şi gheţii de pe 

trotuare, de pe acoperiş, din faţa imobilelor în care locuiesc sau îşi desfăşoară 

activitatea (zăpada sau gheaţa se depune pe carosabil lângă bordură, fără să 

împiedice circulaţia şi scurgerea apei în sistemul de canalizare); 

l) neînlăturarea pericolului iminent de cădere a zăpezii sau gheții (țurțurilor), de pe 

acoperișuri sau terase de către deținătorii de imobile; 

m) degradarea acoperișurilor sau teraselor prin montarea de antene de orice fel;    



n) neasigurarea curăţeniei trotuarului şi a întreţinerii spaţiului verde din jurul  

imobilelor în care locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea;  

o) nepăstrarea în bună stare de folosinţă a băncilor, coşurilor de gunoi, 

indicatoarelor, panourilor de afişaj, cabinelor telefonice, locurilor de joacă pentru 

copii, precum şi a altor dotări de mobilier urban;  

p) neaducerea la starea iniţială a zonelor verzi afectate de lucrări edilitar 

gospodăreşti (gazonare, plantare de flori sau gard viu).  

 

CAPITOLUL X – PROCEDURA DE CONSTATARE ȘI SANCȚIONARE A CONTRAVENȚIILOR  

Art. 35. – Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către poliţiştii locali, de 

primar și împuterniciții acestuia. 

Art. 36. – Agentul constatator stabileşte amenda în procesul-verbal de constatare a 

contravenţiei. În afara sancţiunilor, agentul constatator va putea stabili în cuprinsul 

aceluiaşi proces-verbal, când va fi cazul, atât valoarea pagubei produse prin 

contravenţie, cât şi confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din 

contravenţii, cu precizarea valorilor.  

Art. 37. – Plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei 

şi de aplicare a sancţiunii se depune la Judecătoria Galați, în termen de 15 zile de la 

data înmânării sau comunicării acestuia. 

Art. 38. – (1) Amenzile se achită, prin mijloace de plată online, prin instituţii de credit 

autorizate cu care există încheiate convenţii sau la casieriile autorităţilor administraţiei 

publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile 

bugetelor locale indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de 

cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii 

contravenţiei, precum şi la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a 

României. 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. 

(2) Plata amenzilor contravenţionale achitate prin intermediul sistemelor 

electronice de plată prevăzute de lege se dovedeşte prin prezentarea extrasului de cont 

al plătitorului sau a dovezii de plată emise de către sistemele de plăţi, aceasta 

specificând data şi ora efectuării plăţii; în aceste situaţii se elimină obligativitatea 

pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată 



emisă de sistemul de plăţi către agentul constatator sau organul din care acesta face 

parte. 

Art. 39. – Pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor se recuperează în 

conformitate cu prevederile legale.  

Art. 40. – Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile OG nr.2/2001 

privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Preşedinte de şedinţă 

http://lege5.ro/Gratuit/gm4tcnry/legea-nr-180-2002-pentru-aprobarea-ordonan%C8%9Bei-guvernului-nr-2-2001-privind-regimul-juridic-al-contraven%C8%9Biilor&d=2017-02-20
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 Pentru asigurarea obiectivelor esențiale ale comunității constând în: 
reabilitarea infrastructurii de baza, furnizarea unor servicii publice continue și de 
calitate către populație, asigurarea igienei și confortului urban, menținerea ordinii 
și siguranței publice, asigurarea respectării legislației în domeniul urbanismului și 
disciplinei în constructii, asigurărea respectării normelor legale privind conservarea 
și protecția mediului, prevenirii și combaterii încălcării normelor legale privind 
curățenia localităților și comerțul, asigurarea circulației, opririi, staționării și 
parcării neregulamentare pe domeniul public și privat al municipiului Galati, se 
impun a fi stabilite masurile pentru gospodărirea municipiului Galați, precum și a 
faptelor ce constituie contravenții. 

 Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 61 / 05.04.2012 a fost aprobat 
Regulamentul pentru constatarea și sancționarea faptelor ce constituie 
contravenție, de către funcționarii publici din Poliția Locală Galați. 

 De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 79 / 30.04.2002 au fost 
aprobate măsurile pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice 
și agenților economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea actiunilor de 
înfaptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localității. 

 Având în vedere modificările legislative intervenite de la momentul adoptării 
celor doua acte normative și pentru a răspunde unei realități in continuă 
schimbare, apreciem ca fiind oportună adoptarea unei noi hotărâri de către 
Consiliul Local Galați care să reuneasca în parte dispozițiile adoptate prin HCL nr. 
61 / 2012 și HCL nr. 79 / 2002. 

 Fata de cele aratate, supun atenției dumneavoastra proiectul de hotarare 
privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru 
gospodărirea municipiului Galati, precum și a faptelor ce constituie contravenții, 
constatarea și sancționarea acestora. 

  

 

PRIMAR, 
Ionut Florin Pucheanu 
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la proiectul de hotărâre referitor la „Stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 
municipiului Galați” 

 
 Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna 
gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă constituie o obligație 
fundamentala a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, 
agenților economici și a altor persoane juridice, precum și a cetățenilor. 

 Activitățile edilitar-gospodărești reprezintă ansamblul acțiunilor de utilitate 
și interes local, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților 
administrației publice locale, prin care se asigură buna gospodărire, păstrarea 
curățeniei, respectarea normelor de igienă, precum și înfrumusețarea localităților 
urbane și rurale pe întreg cuprinsul țării. 

 Organizarea, derularea și participarea la activitățile edilitar-gospodărești 
constituie o obligație permanentă  a consiliilor locale și a primarilor, a autorităților 
și instituțiilor publice, a agenților economici cu sau fără personalitate juridică, 
precum și a cetățenilor. 

 Consiliile  locale, precum și primăriile răspund de organizarea, conducerea, 
îndrumarea, coordonarea și controlul întregii activități de gospodărire și 
înfrumusețare a localităților, de păstrarea ordinii și curățeniei în orașele și 
comunele țării. 

 În acord cu responsabilitățile ce revin autorității publice locale, Consiliul 
Local a adoptat doua hotărâri care stabilesc contravenții și sancțiuni în domeniile 
de activitate pentru care îi sunt stabilite atribuții prin lege. 

 Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 61 / 05.04.2012 a fost aprobat 
Regulamentul pentru constatarea și sancționarea faptelor ce constituie 
contravenție, de către funcționarii publici din Poliția Locală Galați. 

 De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 79 / 30.04.2002 au fost 
aprobate măsurile pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice 



și agenților economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea actiunilor de 
înfaptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localității. 

 Având în vedere modificările legislative intervenite de la momentul adoptării 
celor doua acte normative și pentru a răspunde unei realități in continuă 
schimbare, apreciem că se impune adoptarea unei noi hotărâri de către Consiliul 
Local Galați care să reuneasca în parte dispozițiile adoptate prin HCL nr. 61 / 2012 
și HCL nr. 79 / 2002. 

 Consiliile locale și primariile au obligația să asigure, în condițiile legii: 

- măsuri necesare pentru protecția sănătății publice, cu sprijinul și sub 
supravegherea organelor de specialitate ale statului; 

- măsuri corespunzătoare pentru conservarea și protecția mediului; 

- prevenirea poluării accidentale a mediului sau a cursurilor de apa, prin 
depozitarea necontrolată a deșeurilor de către agenții economici sau de 
către cetățeni; 

- respectarea prevederilor legale și a documentațiilor de amenajarea 
teritoriului și urbanism aprobate, precum și a normelor privind 
executarea construcțiilor; 

- curățarea și salubrizarea digurilor și a malurilor, a cursurilor de apa, 
asanarea terenurilor insalubre și prevenirea poluării apelor; 

- buna organizare și funcționare a transportului în comun, păstrarea 
curățeniei și aspectului corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinii și 
disciplinei; 

- respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în piețele 
agroalimentare, în târguri și oboare; 

- păstrarea, conservarea, repararea și restaurarea, în condițiile legii, a 
monumentelor de pe teritoriul orașului. 

Detalierea obligațiilor și responsabilităților concrete care revin instituțiilor 
publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice, precum și cetățenilor se 
face la propunerea primarului. 

Avand in vedere cele expuse mai sus, se propune Consiliului Local al municipiului 
Galați Proiectul de hotarâre cu privire la: 
 

- aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru 
gospodărirea municipiului Galați; 

 
- aprobarea la data intrării în vigoare a prezentei hotarâri a revocării 

H.C.L. 61  din 05.04.2012 privind aprobarea Regulamentului pentru 
constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenție , de 
către funcționarii publici din cadrul Poliției Locale Galați, precum și 
revocarea H.C.L. 79 din 30.04.2002 privind aprobarea Măsurilor pentru 
participarea cetățenilor, a instituțiilor publice și agenților economici, 
cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acțiunilor de înfăptuire 
și păstrare a curățeniei în interiorul localității. 
 



Temeiul legal este reprezentat de art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. d),  precum și alin. 
6 lit a) pct. (3), pct. (7), pct. (9), pct. (10), pct. (11), pct. (16),  art. 45 alin. 1  din 
Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioar; art.8 din Ordonanta nr 2/2001 privind 
regimul juridic al contravențiilot; precum și din art. 8 lit, a), b), c), e), k), n),  o) 
și s) ,  art. 9, art. 10 și art. 18 din Ordonanța nr. 21/2002 actualizată, privind 
gospodărirea localităților urbane și rurale. 

 
Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 44 alin. 

1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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