
JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOŞOAIA

Satul Moşoaia, str. Calea Drăgăşani, nr.95.
C.F. 5010153

Tel./Fax: 0248/294001; Tel. 0248/294198
e-mail: primaria_mosoaia@yahoo.com

P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentul de organizare si functionare pentru îmbunătăţirea activităţilor
de gospodărire, curăţenie, întreţinere și pentru mentinerea unui mediu de viata sanatos în comuna

Mosoaia

Consiliul Local al comunei Moșoaia, județul Argeș;
Având în vedere:
- Prevederile art. 129, alin. 1, alin.2, lit. a,b,c si d din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.G. 2/2001aprobata prin Legea nr. 180/2002, modificata si completata, privind

regimul contraventiilor.
- Prevederile art. 8 din OG nr.21/2002 gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
- art.31, art.58, art.70, art.90 și art. 96-98 din OUG nr.195/2005, privind protecţia mediului

înconjurător, cu modificări şi completările ulterioare.

Văzând expunerea de motive nr. …….. din ………….. înaintată de consilierii locali Ivan Liviu-
Adelin si Vatafu Mihai-Ionut, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1) (3) și (5) din
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, adoptă prezenta



H O T Ă R Â R E:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare pentru îmbunătăţirea
activităţilor de gospodărire, curăţenie, întreţinere, și păstrarea ordinii publice în comuna
Mosoaia,conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2 La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă HCL Mosoaia nr. 17/28.05.2010.

Art.3 Prezentul Regulament se completează cu prevederile OG 2/2001, privind regimul
juridic al contraventiilor şi poate fi modificat în funcţie de necesităţile comunităţii locale,
prin aprobarea Consiliului Local Mosoaia.

Art.4 1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Arges, în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija
secretarului comunei Mosoaia.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei
Mosoaia şi prin publicare pe site-ul oficial al comunei Mosoaia.

(3) Hotărârea se comunică în vederea punerii în aplicare, în cadrul Primăriei comunei
Mosoaia la: primarul comunei Mosoaia, viceprimar şi secretar.

INIŢIATORI,
CONSILIERI,

IVAN LIVIU- ADELIN

VĂTAFU MIHAI-IONUȚ

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL,

IONESCU VALENTIN-MARIAN



ANEXA NR .1
LA HCL NR . .. . . . / . . . . . . .

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢILOR DE GOSPODĂRIRE , CURĂŢENIE ,

ÎNTREŢINERE SI PENTRU MENTINEREA UNUI MEDIU DE VIATA SANATOS IN
COMUNA MOSOAIA

Art. 1. Consiliul Local precum şi primarul, exercită autoritatea publică prin controlul
executat de împuterniciţii săi asupra următoarelor activităţi:

1. prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor de apa, prin depozitarea
necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;

2. întreţinerea curăţeniei străzilor, trotuarelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe
trotuare, străzi şi alei pietonale, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi
stradale;

3. finalizarea construcţiilor începute;
4. întreţinere în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică

a acestora;
5. păstrarea normelor igienico-sanitare şi de curăţenie, pe stadioane, săli de sport,

parcuri, etc.
6. respectarea măsurilor necesare pentru conservarea şi protecţia mediului;
7. amenajare și întreținerea rigolelor(șanțuri) de scurgere a apelor pluviale.

Art.2. Nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice a urmatoarelor obligatii se
sanctioneaza cu amenda de la 500lei la 1000lei:

1. întreţinerea în stare corespunzătoare a imobilelor (clădiri definitive sau provizorii
precum şi terenuri), indiferent de forma de detinere, si asigurarea curateniei căilor de
acces la acestea;

Masura complementara: curatarea si degajarea cailor de acces.

2. repararea şi întreţinerea instalaţiile aferente imobilelor mentionate la punctul 1;

3. asigurarea curăţeniei trotuarelor din jurul imobilelor pe care le detin in proprietate sau
pe care le folosesc; curatarea zăpezii de pe trotuare, neobstructionarea circulaţiei
normale a pietonilor si a autovehiculelor, desfundarea şanţurilor şi podetelor, întreţinerea
spaţiilor verzi şi plantaţiilor existente în dreptul imobilelor pe care le au în proprietate sau
pe care le folosesc.

Masura complementara: curatarea trotuarelor din jurul imobilelor, curatarea zapezii de
pe trotuare, ridicarea obstacolelor din calea pietonilor si a autovehiculelor, desfundarea
santurilor si podetelor.



4. păstrarea curăţeniei spaţiilor verzi, a parcurilor, grădinilor publice, a terenurilor de
sport şi de joacă pentru copii precum şi a tuturor zonelor de agrement aflate în
proprietatea comunei Mosoaia şi în administrarea Consiliului Local Mosoaia;

5. întreţinerea curăţeniei şi a igienei împrejmuirilor(gardurilor) imobilelor pe care le detin
in proprietate sau pe care le folosesc;

6. păstrarea curăţeniei in locurile stabilite pentru depozitarea deşeurilor (gunoaielor)
menajare, stradale, agricole şi materialelor refolosibile;

Masura complementara: ridicarea deseurilor(gunoaielor).

7. asigurarea curăţeniei mijloacelor de transport şi a utilajelor, la intrarea acestora pe
drumurile publice;

Masura complementara: curatarea drumului public.

8. respectarea măsurilor stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice;

Art.3. – Nerespectarea urmatoarelor obligatii de catre agentii economici autorizati pentru
lucrari de constructii sau de catre persoanele fizice care executa astfel de lucrari se
sanctioneaza cu amenda de la 1000lei la 2500lei.

1. împrejmuirea si semnalizarea şantierelor de construcţii sau de executare a unor lucrari
similare;

Masura complemetara: imprejmuirea si semnalizarea santierelor.

2. luarea masurilor de întreţinere corespunzătoare a căilor publice limitrofe sau cuprinse
în organizarea şantierului;

Masura complementara: curatarea si degajarea cailor de acces.

3. degajarea imediata a grămezile de pământ, moloz sau orice alte reziduri şi
transportarea în locuri special amenajate;

Masura complementara: degajarea si evacuarea pamantului, molozului sau a reziduurilor.

Art. 4 Savarsirea de catre agentii economici sau de catre persoanele fizice a urmatoarelor
contraventii se sanctioneaza cu amenda de la 1000lei la 2000lei.



1. depozitarea deșeurilor și a gunoaielor menajere pe spații verzi, sanțuri, canale;

Masura complementara: ridicarea gunoiaelor(deseurilor), curatarea domeniului public.

2. aruncarea gunoaielor menajere în coşurile de pe domeniul public, acolo unde acestea se
vor amplasa;

Masura complementara: ridicarea gunoaielor(deseurilor) din cosurile de gunoi.

3. aruncarea pe domeniul public a zăpezii din curţi;

4. aruncarea sau scurgerea directă pe domeniul public (străzi, şanţuri, etc.) a apelor
menajere uzate şi a celor de la cişmelele imobilelor;

5. distrugerea sau deterioarea instalaţiilor şi a materialelor de salubritate montate în
locurile publice (coşuri pentru hârtii, tăbliţe, panouri, etc.);

Masura complementara: repararea instalatiilor si materialelor de salubritate.

6. aruncarea resturilor de ţigări, a hârtiilor, sticlelor, pet-urilor si a ambalajelor de orice
fel pe domeniul public;

Masura complementara: ridicarea resturilor de ţigări, a hârtiilor, sticlelor, pet-urilor si a
ambalajelor de orice fel pe domeniul public

7. aruncarea deşeurilor de orice fel pe malurile şi în albiile apelor.

Masura complementara: curatarea locurilor unde au fost aruncate deseurile.

8. distrugerea mobilierului stradal.

Masura complementara: platirea piesei de mobilier stradal conform facturii de achizitie.

9. lipirea de afişe pe staţiile de autobuz(maxi-taxi) de pe raza comunei Mosoaia.

Masura complementara: curatarea locului in care s-a lipit afisul.

10. blocarea sanţurilor prin aruncarea diferitelor reziduuri, ape reziduale, deseuri de orice
fel sau pământ .



Masura complementara: deblocarea santurilor si ridicarea materialelor cu care s-a facut
blocarea.

11. refuzul de a prezenta, la solicitarea inspectorilor desemnati cu constatarea si
sanctionarea contraventiilor prevazute in prezentul regulament, dovada de achitare a
serviciilor de salubritate efectuate de operatorul autorizat pe raza comunei Mosoaia.

Art. 5 Nerespectarea de catre agentii economici sau de catre persoanele fizice a
urmatoarelor obligatii se sanctioneaza cu amenda de la 1000lei la 2500lei.

1. încărcarea şi etanşarea corespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul
diferitelor materiale pentru a preîntâmpina împrăştierea lor în timpul transportului şi
murdărirea sau degradarea căilor publice;

Masura complementara: curatarea domeniului public.

2. transportarea de paie, furaje şi gunoaie de grajd în vehicule închise sau invelite cu
prelata şi pe cât posibil în afara perimetrului central al localităţii.

Masura complementara: curatarea domeniului public.

3. curatarea mijloacelor de transport la ieşirea acestora din şantiere, staţii de betoane,
garaje, terenuri agricole, hale industriale sau alte asemenea locuri pe căile publice;

Masura complementara: curatarea domeniului public.

4. neefectuarea de lucrari de reparatii ale auvovehiculelor pe domneiul public.

Masura complementara: ridicarea autovehiculelor de pe domeniul public.

Art. 6 Sunt considerate contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1000lei la 2000lei
urmatoarele fapte:

1. stationarea pe domeniul public a autovehiculelor care nu sunt inmatriculate sau care nu
au inspectia tehnica periodica in perioada de valabilitate.

Masura complementara: ridicarea autovehiculelor de pe domeniul public.

2. oprirea sau staţionarea autoturismelor pe locurile de parcare rezervate şi semnalizate
corespunzător;



Masura complementara: ridicarea autovehiculelor din locul pe care sunt parcate sau
stationate necorespunzator.

3. oprirea şi staţionarea autovehicolelor pe trotuare, daca se obstructioneaza circulatia
pietonilor.

Masura complementara: ridicarea autovehiculelor din locul pe care sunt parcate sau
stationate necorespunzator.

Art. 7 Sunt considerate contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1000lei la 2000lei
urmatoarele fapte:

1. creşterea animalelor şi păsărilor de orice fel în alte locuri decât cele amenajate în acest
scop pe terenul proprietate privată, amplasate la o distanţă corespunzătoare de locuinţe şi
cu respectarea normelor sanitar-veterinare;

2. creşterea animalelor şi păsărilor în incinta rampelor de gunoi, pe terenuri producătoare
de culturi, sau în locuri unde prezintă pericol de îmbolnăvire;

3. construirea fara autorizatie de adăposturi pentru animale la mai puţin de 50 m de
obective sociale(scoli, dispensare, spitale, grădiniţe, parcuri sau de clădiri reprezentative)
si la mai putin de 10m de caile publice;

Masura complementara: demolarea constrauctiilor contruite fara respectarea distantei
minime obligatorii.

4. lasarea fara supraveghere pe domeniul public a animalelor domestice (cabaline, bovine,
ovine, porcine, păsări, etc.) precum şi a câinilor.

5. circulaţia animalelor domestice, cabaline, bovine, ovine, pe domeniul public, neînsoţite
de proprietarii sau deţinătorii acestora către locurile de păşunat.

Art. 8 Sunt considerate contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1000lei la 2000lei
urmatoarele fapte:

1. tăierea sau scoaterea din rădăcini fără aprobare a arborilor, puieţilor, lăstarilor,;

2. distrugerea prin orice mijloace sau degradarea arborilor, puieţilor, lăstarilor, precum şi
degradarea mobilierului urbanistic aferent;

3. schimbarea destinaţiei zonelor verzi fără autorizaţie;



Masura complemetara: readucerea spatiului verde la starea anterioara savarsirii
contraventiei.

4. păşunatul în parcuri, pe zonele verzi, pe străzile comunei, lăsarea liberă a animalelor,
păsărilor în parcuri, grădini publice, zone verzi, etc.;

5. circulaţia sau staţionarea vehiculelor sau autovehiculelor pe spaţiile verzi din parcuri
sau domeniul public cu circulaţia interzisă;

6. modificarea perimetrului spaţilor verzi.

Masura complemetara: readucerea spatiului verde la starea anterioara savarsirii
contraventiei.

Art. 9 Dispozitii finale.

1. Constatarea contraventiilor din prezentul regulament se face de către primar prin
inspectorii împuterniciţi ai acestuia.

2. Pentru contraventiile prevazute in prezentul regulament, alternativ cu amenda, se poate
aplica si AVERTISMENT.

3. In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari vor fi desemnati prin
dispozitie a Primarului comunei Mosoaia inspectorii care vor constata si vor sanctiona
contraventiile prevazute in prezenta hotarare.

4. Prezentul Regulament se completează cu prevederile OG 2/2001, privind regimul juridic
al contraventiilor şi poate fi modificat în funcţie de necesităţile comunităţii locale , prin
aprobarea Consiliului local Mosoaia.

5. Sumele incasate din amenzile aplicate in temeiul prezentului regulament se fac venit la
bugetul local si se executa conform prevederilor legale.

6. Inspectorii care constata savarsirea contraventiilor pot stabili, acolo unde este prevazuta
aceasta posibilitate, masuri complementara care trebuie aduse la indeplinire de
contravenient in maxim 2 zile lucratoare.

7. In cazul in care masura complementara nu este indeplinita de catre contravenient in
termenul de 2 zile lucratoare, primaria Mosoaia este autorizata sa execute aceasta masura
pe cheltuiala proprie. Pentru recuperarea sumele cheltuite de primaria Mosoaia cu
indeplinirea masurilor complementare se emite decizie de impunere contravenientului.



Decizia de impunere este titlu executoriu si va fi insotita de documente justificative(devize,
contracte de prestari servicii, facturi, etc.).

INIŢIATORI,
CONSILIERI,

IVAN LIVIU- ADELIN

VĂTAFU MIHAI-IONUȚ

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL,

IONESCU VALENTIN-MARIAN
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