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    H O T Ă R Â R E A nr. 63 
             Din 28.08.2007 

 
Privind modificarea H.C.L.nr.22/27.04.2002 privind stabilirea sancţiunilor pentru faptele săvârsite 

de instituţiile publice, agenţi economici, alte persoane juridice precum şi cetăţeni, care constituie 

contravenţie în domeniul bunei gospodăriri a localităţii Nădrag 

 

 

 Consiliul local al comunei Nădrag,judetul Timi, 

 Având în vedere referatul primarului privind stabilirea sancţiunilor pentru faptele săvârsite 

de instituţiile publice, agenţi economici, alte persoane juridice precum şi cetăţeni, care constituie 

contravenţie în domeniul bunei gospodăriri a localităţii Nădrag 

 In conformitate cu prevederile  O.G. nr.21/2002 modificată privind gospodărirea localităţilor 

urbane si rurale si ale OG nr.2/2001 

 In temeiul art.45,al.1din Legea nr.215/2001 republicată privind administratia publică locală 

 

 

 

       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1. Se modifică cap.IV, art.6, al H.C.L.Nadrag nr.22/2006, si va avea următorul cuprins: 

 

  CAP.IV.OBLIGATIILE CETĂŢENILOR 
 Art.6. cetăţenii au următoarele obligaţii: 

  a) intretinerea si curatenia locuintelor pe care le detin in proprietate sau  cu chirie, a 

anexelor gospodaresti, a curtilor si imprejmuirilor acestora, pecum si  împrejurul garajelor pe care le 

detin în proprietate sau chirie amplasate în alte locuri decât locuinţa proprietate personală     

   b) curatarea fatadelor locuintelor si a altor constructii amplasate la  frontul strazii, tencuirea 

si zugravirea periodica a acestora, potrivit  masurilor stabilite de consiliile locale;                                        

   c) finalizarea constructiilor incepute, pe baza autorizatiilor eliberate de  primari, in 

conditiile si in termenele stabilite de acestea;                     

   d) repararea si intretinerea instalatiilor aferente imobilelor;                

   e) mentinerea curateniei pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a  drumului, pe 

portiunea din dreptul gospodariei si a locurilor de parcare pe  care le folosesc;                                                               

   f) indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor  in care locuiesc sau 

pe care le folosesc in alte scopuri;                        

   g) pastrarea curateniei pe arterele de circulatie, in piete, targuri si   oboare, in parcuri, locuri 

de joaca pentru copii si in alte locuri publice;      

   h) respectarea masurilor stabilite de consiliile locale si judetene pentru  asigurarea igienei 

publice si a curateniei in localitati;                        

   i) depozitarea reziduurilor menajere si a gunoaielor numai in locurile  special amenajate de 

autoritatile administratiei publice locale;                 

   j) curatarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.    

 k ) curăţarea şi întreţinerea şanţurilor,rigolelor şi podeţelor aferente proprietăţii 

       

 



 

 

 

 

 

 Art.2. Se modifică art.8 al H.C.L.Nadrag nr.21/2002 si va avea următorul cuprins: 

 

 Art.8 Nerespectarea dispoziţiilor din prezenta hotărâre dacă nu au fost comise în altfel de 

condiţii.încât potrivit Codului Penal să fie considerate infracţiuni, constituie contraventii şi se 

sancţionează după cum urmează: 

a) încălcarea precederilor cap.III,art.5,lit.i,cap.IV,art.6,lit.a,i,d , cap.V,art.7,lit.j se 

sancţionează cu amendă între 100 -300 lei 

b) încălcarea prevederilor cap.III,art.5,lit.j,cap.IV,art.6,lit.g,si h se sancţionează cu amendă  

între 300-500 lei 

c)  încălcarea prevederilor cap.I,art.2,lit.l,cap.IV,art.6,lit.b ,cap.V,art.7,lit.h,k,o se 

sancţionează cu amendă  între 400-600 lei 

d)  încălcarea prevederilor cap.II,art.4,lit.a si b,cap.III,art.5,lit.a,b,c,d se sancţionează cu 

amendă  între 300-500 lei 

e)  încălcarea prevederilor cap.IV,art.7,lit.c,g,i,l,m,cap.IV,art.6,lit.cse sancţionează cu 

amendă  de 300 lei 

f) încălcarea prevederilor cap.I,art.2,lit.i,j,k, cap.II,art.4,lit.c,d,e, cap.III,art.5,lit.fg,h se 

sancţionează cu amendă  între 200-500 lei 

g)  încălcarea prevederilor cap.IV,art.6,lit.e , f,  k se sancţionează cu amendă  între 300-500 

lei 

h) încălcarea prevederilor cap.I,art.2,lit.a,b,c,d,e,f,si cap.IV,art.6,lit.j se sancţionează cu 

amendă  între 500-1000 lei 

i) încălcarea prevederilor cap.I,art.3,lit.f,cap.V,art.7,lit.e,si n se sancţionează cu amendă de 

1000 lei 

j) încălcarea prevederilor cap.I,art.2,lit.g,h, art.3,lit. a,b,c,d,e, se sancţionează cu amendă  

între 500-1000 lei 

k)  încălcarea prevederilor cap.I,art.3,lit.g,cap.V,art.7,lit.a,d,f,pse sancţionează cu amendă  

între 500-1000 lei 

l)  încălcarea prevederilor cap.V,art.7,lit.b  se sancţionează cu amendă  2000 lei 

Art.3. Se modifică art.10 al H.C.L.Nadrag 22/2002, si va avea urmatorul cuprins 

Art.10 Se împuternicesc  pentru constatarea si aplicarea sancţiunilor din prezenta hotărâre 

referentul din aparatul de specialitate al primarului (Balas Dorina) si lucrătorii Postului de 

Politie Nădrag.         

Art.4 Se stabileste  programul de odihnă si liniste a vecinilor  astfel:  

intre orele 14,00-17,00 si 22,00-8,00   

care inlocuieste programul de liniste referit la art.5,lit.i, art.6,lit.i din H.C.L.Nadrag 

nr.22/2002 

Art.5.Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Art.6. Prezenta se comunică: 

 -Institutie Prefectului judetul Timiş, 

 -primarului comunei Nădrag 

 -afisare 

    

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA 

       UNGUR VASILE 

 

Contrasemneaza secretar, 

        


