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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Programului de Gospodarire Comunala al Comunei Măgura, Judetul Bacău  

 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de 27.05.2021. 
Luând în dezbatere: 

a) Referatul de aprobare nr. 5976/ 20.05.2021 a d-lui Costrăş Iordache - Primarului Comunei Măgura, 
judetul Bacău; 

b) raportul d-lui viceprimar Hamad Al – Essa Talal, înregistrat sub nr. 5977/ 20.05.2021 prin care se 
propune aprobarea Programul de Gospodarire Comunala al Comunei Magura, Judetul Bacău. 

În baza temeiurilor juridice ale:  
a) art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit. i), j), k), alin.(14), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrative; 
b) Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265 

din 29 iunie 2006, cu modificările ulterioare; 
c) Legii nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul deşeurilor; 
d) Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
e) pct. 1 din Legea nr. 515/2002 de aprobare a Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2002 privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 
f) art.2 alin. (2) şi alin. (3), art. 8 alin. (2) lit. d), alin. (3) şi alin. (4) din Ordonanţa Guvernului României nr. 

2/2001, privind regimul juridic al contravenţilor aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Măgura. 
In temeiul prevederilor art.133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art.136 alin.(1) și alin. (8), art.139 alin.(1), 

art.140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 si art. 243 alin.(1) lit. a)  din OUG  nr.57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. – Se aproba ,,Programul  de Gospodarire Comunala al Comunei Măgura, Judetul Bacău”, 

conf. Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 2. – Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 
Art. 3. – Hotărârea se aduce la îndeplinire de către Primarul comunei Măgura, împreună cu viceprimarul 

comunei și aparatul de specialitate.  
Art. 4. – Hotărârea se comunică Primarului Comunei Măgura - dl. Costrăș Iordache, compartimentelor de 

specialitate din cadrul primăriei, Prefectului Judeţului Bacău şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu, 
în monitorul oficial local și pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro.  

 
 
 

 
 
 
Nr. 40 
Din  27.05.2021 
Nr. de consilieri prezenţi __15__ din totalul de _15__. 
Hotărâre adoptată azi 27.05.2021, cu un numar de voturi „ pentru”_15__, voturi „abţineri” _0__, voturi  „împotrivă” _-_, din totalul de _15__ consilieri 
prezenţi.   
 

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

AL  C O M U N E I  
   ……………………….………………………… 

ELENA IRINA APETROAEI 

Preşedinte de şedinţă, 
 ……………….………………………… 

 
VLAD ȘTEFAN TRĂISTARU  



Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
MĂGURA  

NR. 40/2021 1  

Nr. 
crt.  

Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  
Semnătura persoanei 

responsabile să 
efectueze procedura  

0  1  2  3  
1  Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate       

  simplă  ■absolută   calificată2 
27.05.2021   

2  Comunicarea către primar2) 28.05.2021   
3  Comunicarea către prefectul judeţului3) 28.05.2021   
4  Aducerea la cunoştinţa publică4)+5) 28.05.2021   
5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 4) +5) 
   

6  Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte 
juridice7), după caz 

28.05.2021   

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare: 
1) Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate 
absolută sau simplă, după caz. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de 
proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 
5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie." 
2) Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului." 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al 
comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării . . . 
4) Art. 197 alin. (4): "Hotărârile . . . se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin 
grija secretarului general al comunei." 
5) Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor . . . cu caracter individual către persoanele cărora li se 
adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect." 
6) Art. 198 alin. (1): "Hotărârile . . . cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 
cunoştinţă publică." 
7) Art. 199 alin. (2): "Hotărârile . . . cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării 
către persoanele cărora li se adresează." 

1 Se completează cu numărul şi anul hotărârii consiliului local. 
2 Se bifează tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotărârea consiliului local.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA la HCL nr. 40/ 27.05.2021 
 
 

PROGRAMUL  DE GOSPODARIRE COMUNALA AL COMUNEI MAGURA, JUDETUL 
BACAU 

 
 
Dispozitii generale 

 Potrivit prevederilor O.G. Nr. 21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, aprobata 
prin Legea nr. 515/2002,  buna gospodarire a acestora si respectarea normelor de igiena constituie o 
obligatie fundamentala a autoritatilor administratiei publice locale, a institutiilor publice, agentilor 
economici si a altor persoane juridice, precum si a cetatenilor. Ordonanta Guvernului stabileste astfel 
obligatiile si raspunderile care revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor publice, 
agentilor economici si cetatenilor, pentru buna gospodarire a localitatilor, pentru instaurarea unui climat 
de ordine si curatenie. 
 Organizarea, derularea si participarea la activitatiile edilitar-gospodaresti constituie o obligatie 
permanenta a consiliilor locale, a consiliilor judetene si a primarilor, a autoritatilor si institutiilor publice, 
a agentilor economici cu sau fara personalitate juridica, precum si a cetatenilor. 
 Consiliile locale, precum si primarii raspund de organizarea, conducerea, indrumarea, coordonarea 
si controlul intregii activitati de gospodarie si infrumusetare a localitatilor, de pastrarea ordinii si 
curateniei in orasele si comunele tarii. 
 Potrivit prevederilor O.U.G.195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu completari prin 
Legea nr. 265/2006, autoritatilor administratiei publice locale, precum si persoanelor fizice si juridice le 
revin obligatii referitoare la regimul deseurilor, protectia apelor, protectia atmosferei si gestionarea 
zgomotului ambiental, protectia solului si subsolului si protectia asezarilor umane. 
 
 
I. OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDERILE 
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MĂGURA  

Art.(1)- Consiliul local al comunei Măgura  şi Primarul comunei Măgura  au obligaţia să 
asigure, în condiţiile legii: 
a) măsurile pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de 

specialitate ale statului, solicitând în acest sens medicului uman din comună, trimiterea de probe de apă în 
vederea analizei potabilităţii acesteia, în acest sens efectuând şi controale împreună cu celelalte organe de 
specialitate ale statului; 

b) prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin 
depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni, prin efectuarea de 
controale lunare, identificarea celor care depozitează necontrolat deşeurile, care poluează apele cu dejecţii 
animaliere, cu substanţe chimice sau care spală maşinile sau covoarele în ape, şi aplicarea sancţiunilor, se 
vor repara, confecţiona tăbliţele de avertizare şi achiziţionarea unor noi tăbliţe de avertizare; 

Comisia constituita pentru verificarile lunare, va controla si va inventaria, la fiecare gospodarie, 
existenta contractului de canalizare, a contractului/facturii  de vidanjare cu firme specializate sau a WC-
urilor in curte. In cazul gospodariilor cu WC in curte  care sunt amplasate in zona cu canalizare, 
proprietarii acestora vor fi obligati sa se racordeze la reteaua existenta. 

c) salubrizarea zonei şi reintroducerea în circuitul natural a terenurilor pe care au fost 
amplasate gropile de gunoi, cheltuielile pentru încadrarea în mediul natural se suportă din bugetul local în 
limita fondurilor alocate, 

d) din bugetul local se asigură transportul şi incinerarea animalelor moarte, 
e) colectarea deşeurilor şi gunoaielor de la populaţie, de la agenţii economicii să se facă de 

operatorul licenţiat pentru servicii publice de salubritate, iar persoanele fizice şi juridice să aibă încheiate 
contracte de prestări de servicii publice de salubrizare, precum fiecare agent economic care destaşoară 
activitatea de comerţ şi alimentaţie să deţină coşuri pentru gunoi amplasate la intrare în incintă; 

f) se va achiziţiona din bugetul local un număr de 30-40 buc. de coşuri de gunoi stradale care 
vor fi amplasate în comuna Măgura și 30 – 40 bancicare vor fi amplasate pe spațiu verde, în afara zonei 
carosabile, acolo unde există posibilitatea; 



g) urmăreşte respectarea documentaţilor de urbanism şi amenajarea teritoriul aprobate 
şi a normelor privind executarea construcţiilor, prin efectuare de controale trimestriale şi urmărirea 
aplicării Legii nr.50/1991 modificată şi completată; 

h) curăţenia străzilor şi a locurilor publice, îndepărtarea zăpezii, a gheţei de pe străzi se 
efectuează cu ajutorul agenţilor economici, a cetăţenilor şi prin mobilizarea persoanelor beneficiare a 
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. 

i) repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale , podurilor , podeţelor, 
curăţarea şi amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente se face în limita fondurilor aprobate 
în bugetul local pe anul 2019, lucrările strict necesare de reparare, astuparea găurilor provizoriu cu 
deşeuri de piatră, vor începe in luna aprilie; 

j) întreţinerea în bună stare a construcţiilor aflate în proprietatea comunei, repararea şi 
zugrăvirea acestora, în limita fondurilor aprobate în bugetul local pe anul 2020; 

k) Organizarea de acţiuni de salubrizare şi igienizare a comunei Măgura  se va face cu 
ajutorul agenţilor economicii şi a populaţiei din comuna Măgura; 

Actiunile de salubrizare şi igienizare ale comunei Măgura se vor face trimestrial, pe zone si strazi, 
in baza unui grafic intocmit de primarul comunei, care va instiinta cetatenii asupra datei cand au loc 
actiunile si a zonei care se ecologizeaza, participarea a cel putin unui membru din fiecare gospodarie fiind 
obligatorie. 

l) Amenajarea potrivit planului urbanistic general şi întreţinerea spaţiilor verzi,a 
parcurilor, interzicându-se parcarea pe spaţiile verzi, parcurile din cadrul localităţilor comunei Măgura  
vor fi dotate cu bănci,flori, arbuşti decorativi, 

m) se vor achiţiona flori, gazon şi alte materiale în vederea amenajării şi montării de grupuri 
florale pe stâlpi de electricitate în comuna Măgura , in vederea plantării în faţa imobilelor cetăţenilor care 
au amenajat spaţiul pentru plantare, pe spaţiile verzi existente, in parcuri şi se vor amenaja noi parcuri, şi 
se vor înfiinţa noi spatii verzi şi ronduri florale , în limita sumelor alocate din bugetului local; 

n) se va achiziţiona combustibil pentru utilajele de cosit din sumele care se vor aloca din 
bugetului local in vederea igienizării, cosirii şanţurilor, digurilor, spatiilor verzi, parcurilor din comuna 
Măgura , se vor amenaja locuri pentru picnicuri şi agrement; 

o) Păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în căminele culturale aflate în 
proprietatea comunei Măgura  şi în administrarea consiliului local; 

p) Păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea în condiţiile legii a monumentelor de pe 
teritoriul comunei Măgura , comunicarea proprietarilor monumentelor de a lua măsurile ce se impun 
pentru păstrare, conservare, reparare şi restaurare, iar monumentele aflate în administrarea consiliului 
local vor restaurate, întreţinute de consiliul local; 

q) Finalizarea construcţiilor începute, se va face în limita fondurilor alocate de la bugetul de 
stat; 

r) Efectuarea curăţeniei şi lucrărilor de salubrizare a digurilor, a malurilor, a cursurilor de apă 
şi a albiilor apelor, asanarea terenurilor insalubre, în limita sumelor repartizate în bugetul local, se vor 
efectua controale lunare pentru a preveni poluarea apelor, se vor instala de lungul cursurilor de apă, 
tăbliţe de avertizare, cu menţionarea amenzii în cazul în care se poluează cursurile de apă; 

s) Primaria va infiinta si amenaja o groapa/spatiu de depozitare /compostare a resturilor 
vegetale (crengi, iarba. Etc.) de la populatie. Colectarea acestora se va face de catre primarie, periodic, 
functie de anotimp, pe baza unui grafic stabilit, pe strazi si sate, cu anuntarea populatiei prin mijloacele 
electronice si afisarea in statiile de autobuz,  a zilelor de colectare. Se va percepe o taxa; 

t) Pe toate drumurile publice ale comunei Magura, care duc catre zone de agrement (padure), 
se vor amplasa indicatoare de restrictionare a vitezei de circulatie pentru masini, ATV-uri, motociclete 

(2) Controalele menţionate mai sus, se vor efectua lunar, în fiecare sat, de către primar cu 
viceprimar însoţit de consilierul din satul respectiv, iar la şedinţele de consiliul local, se va aduce la 
cunoştinţă consiliului local cele constate în urma controalelor efectuate. 

 
OBLIGAŢILE ŞI RĂSPUNDERILE INSTITUŢILOR PUBLICE ŞI A 

INSTITUŢILOR DE CULT DIN COMUNA MĂGURA  
Art.2. - Instituţiile publice din comuna Măgura: Şcoala Gimnazială Emil Brăiescu din 

Măgura, Parohiile şi alte instituţii publice din comuna Măgura  le revin următoarele obligaţii: 
a) să întreţină corespunzător imobilele, împrejmuirile şi terenul aferent clădirilor, în care îşi 



desfăşoară activitatea prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, de întreţinere şi curăţenie a acestora, 
amenajări şi alte lucrări specifice; 

b) să asigure repararea împrejmuirilor,spălarea geamurilor, înlocuirea celor sparte, 
întreţinerea firmelor, a faţadelor imobilelor, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora; 

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

d) să asigure igiena în imobile şi incintele pe care le deţin prin activităţii de curăţare, 
deratizare, dezinsecţie; 

e) să încheie contracte de prestări de servicii publice de salubrizare şi să depoziteze 
corespunzător deşeurile în pubelă; 

f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţi carosabile a străzi a drumului, a 
locurilor pe care le folosesc, să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor. 

g) să respecte măsurile pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localitate; 
h) se interzice parcarea în faţa imobilelor, pe partea carosabilă a drumului public, aceasta se 

face doar în locurile special amenajate; 
i) asigură întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor şcolare ,a terenurilor de sport; 
j) să participe la solicitarea consiliului local al comunei Măgura , la acţiunile de salubrizare şi 

igienizare a comunei Măgura. 
II. OBLIGAŢILE ŞI RĂSPUNDERILE AGENŢILOR ECONOMICI 
ŞI ALTOR PERSOANELOR JURIDICE 

Art.3 - (1) Agenţiilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei 
Măgura , le revin următoarele obligaţii: 

a) să întreţină corespunzător imobilele, împrejmuirile, terenul aferent al clădirilor în care îşi 
desfăşoară activitatea prin efectuarea lucrărilor de reparaţii ,de întreţinere şi curăţenie a acestora, 
amenajări şi alte lucrări specifice; 

b) să asigure repararea garduri lor,spălarea geamurilor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea 
firmelor, a faţadelor imobilelor, inclusiv spălarea,curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora; 

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

d) să asigure igiena în imobile şi incintele pe care le deţin prin activităţii de curăţare, 
deratizare, dezinsecţie; 

e) să încheie contracte de prestări de servicii publice de salubrizare şi să depoziteze 
corespunzător deşeurile în pubelă; 

f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţi carosabile a străzi, a drumului, a 
locurilor pe care le folosesc plus pe o rază de, să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul 
imobilelor; 

g)  să respecte măsurile pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localitate, se va 
amplasa în dreptul fiecărui imobil în care funcţionează agentul ecomomic, coşuri de gunoi şi va asigura 
golirea lor zilnică, pentru a evita poluarea mediului; 

h) se interzice parcarea în faţa imobilelor, pe partea carosabilă a drumului public, aceasta se 
face doar în locurile special amenajate ; 

i) asigură întreţinerea spaţiilor verzi aferente imobilelor şi in limita posibilităţilor să planteze 
flori în faţa imobilelor; 

j) se vor lua măsuri pentru conservarea şi protejarea mediului, conform prevederilor legale în 
vigoare ; 

k) prevenirea poluări accidentale a mediului, a cursurilor de apă, se interzice depozitarea 
necontrolată a deşeurilor ; 

l) finalizarea construcţiilor începute, respectarea prevederilor legale şi a documentaţilor de 
urbanism şi a normelor de executare a construcţiilor; 

n) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile comunale; 
m) participarea la acţiunile de salubrizare şi igienizare a comunei Măgura , organizate de 

primar prin sprijinirea cu utilaje, materiale şi forţă de muncă la aceste acţiuni 
 

III. OBLIGAŢIILE CETĂŢENILOR  
Art.4 - Cetăţenii din comuna Măgura  au următoarele obligaţii: 



a) să întreţină corespunzător locuinţele, anexele, gardurile şi terenul aferent al acestora, pe 
care le deţin în proprietate sau în chirie, să efectueze lucrările de reparaţii, de întreţinere şi curăţenie a 
acestora, amenajări şi alte lucrări specifice; 

b) să asigure repararea, spălarea geamurilor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea faţadelor 
imobilelor, inclusiv, curăţarea, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora şi repararea şi întreţinerea 
gardurilor,instalaţiilor aferente locuinţelor; 

c) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzi, a drumurilor, pe porţiunea 
din dreptul gospodăriei, a locurilor pe care le folosesc, să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente 
proprietăţii şi din faţa locuinţelor; 

d) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie, în locurile publice, cămine culturale, 
discoteci, magazine,instituţii publice, în parcuri, spaţii verzi; 

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

f)  să asigure igiena în imobile şi incintele pe care le deţin prin activităţii de curăţare, 
deratizare, dezinsecţie; 

g) să încheie contracte de prestări de servicii publice de salubrizare şi să depoziteze 
corespunzător deşeurile în pubelă; 

h) să nu polueze mediul, apele, râurile, pârâurile, prin depozitarea necontrolată de deşeuri 
menajere sau prin deversarea de dejecţii animaliere, substanţe chimice toxice sau prin spălarea 
maşinilor,covoarelor; 

i) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor; 
j) să respecte măsurile pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localitate , se 

interzice deversarea de reziduuri animaliere; 
k) se interzice parcarea în faţa imobilelor, pe partea carosabilă a drumului public, aceasta se 

face doar în locurile special amenajate şi se interzice depozitarea utilajelor agricole pe drumuri publice; 
l) asigură întreţinerea şi păstrarea spaţiilor verzi, să planteze fiori şi gazon în faţa gardurilor 

imobilelor aflate în proprietate; 
m) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe 

drumurile publice; 
n) proprietarii cabalinelor care sunt înhămate la căruţă şi se deplasează pe drumurile 

publice din comuna Măgura  sunt obligaţi să pună sac pentru bălegar; 
o) proprietarii de apartamente de bloc au obligaţia de a se constitui in asociaţie de 

proprietari conform Legii nr.230/2007, până la data de 31.12.2021; 
p) In cazul proprietatilor/terenurilor nelocuite/neutilizate, Primaria va impune in scris, 

detinatorilor sau urmasilor acestora, obligativitatea intretinerii si igienizarii acestora. In cazul 
nerespectarii obligatiilor, proprietarii/urmasii acestora vor fi sanctionati cu amenda de la 500 la 1000 lei. 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de primarul comunei Magura sau 
împuterniciți ai acestuia. 
 

 
V. SANCŢIUNI 

Art.5. Neîndeplinirea sau nerespectarea obligaţiilor prevăzute la articolul 2, constituie 
contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: 

a) cu amendă de la 100 lei la 200 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.2, lit. a, 
c,d,g,h, k, 

b) cu amendă de la 50 lei la 100 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.2, lit. b, j; 
c)  cu amendă de la 200 lei la 500 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.2 lit.e; 
d)  cu amendă de la 100 lei la 200 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.2 lit.f. 

Art.6. Amenzile prevăzute la art.5 se aplică conducătorilor instituţiilor publice şi de cult şi 
se suportă de aceştia. 

Art.7. Neîndeplinirea sau nerespectarea obligaţiilor prevăzute la articolul 3 alin.(l), 
constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează : 

a) cu amendă de la 100 lei la 250 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.3 
alin.(1) lit. b,i; 

b) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.3 alin.(1) lit.a, 



h, j, n; 
c) cu amendă de la 100 lei la 200 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.3 alin.(1) lit.e, 

d, l; 
d) cu amendă de la 200 lei la 500 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.3 alin.(1) lit.e, 

f, k, m; 
e) cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.3 alin.(1) lit. 

g. 
Art.8. - Amenzile prevăzute la art.7 se aplică conducătorilor agenţilor economici şi a 

persoanelor juridice. 
Art.9. Neîndeplinirea sau nerespectarea obligaţiilor prevăzute la articolul 4. constituie 

contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: 
a) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 4, lit.a,b,c,i,o; 
b) cu amendă de la 100 lei la 200 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.4, lit. 

d,e,f,h,j,k,l,m,n; 
c) cu amendă de la 200 lei la 500 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.4, lit. g;  

Art.10. Amenzile prevăzute la art.9 se aplică persoanelor fizice. 
Art.11. Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de primarul comunei 

Măgura, care este agent constatator. 
Art.12. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de primarul comunei sau 

împuterniciți ai acestuia. 
Art.13. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data 

încheierii procesului -verbal, ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul 
amenzii prevăzute în prezenta hotărâre, agentul constatator va face această menţiune despre 
această posibilitate în procesul-verbal. 

 
 
 
 
 

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

AL  C O M U N E I  
   ……………………….………………………… 

ELENA IRINA APETROAEI 

Preşedinte de şedinţă, 
 ……………….………………………… 

 
VLAD ȘTEFAN TRĂISTARU  


