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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea normelor de buna gospodărire în comuna Liești, jud. Galați 

 

 

Inițiator: Boț Iulian, primarul comunei Liești 

Nr. înregistrare și data depunerii proiectului: Nr. 7660/G/11.08.2022 

 

 

Consiliul Local al comunei Liești, întrunit în ședința ordinară din data de: 

 

Având în vedere Referatul de aprobare prezentat de inițiator, înregistrat sub nr. 

7660/G/11.08.2022; 

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, înregistrat sub. Nr. Nr. 

7661/G/11.08.2022; 

Având în vedere Rapotul de avizare al comisiei de specialitate nr. .......; 

Reținând:  

- prevederile art. 2, alin. (2) din Ordonanța nr. 2/2001privind regimul juridic al 

contravențiilor, aprobată prin Legea 180/2002, cu modificările ulterioare; 

- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată 

prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Ordonanței nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților rurale și urbane, 

aprobată prin Legea nr. 515/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile O.U.G. nr. 243/2000 privind protecția atmosferei, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile H.G.nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 

426/2001; 

- Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 9 alin. (1) lit. m), art. 24, 24^2 alin. (1)-(12) 

din O.G. NR. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și 

completările ulterioare , cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 

52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privnd Codul Aministrativ, cu modificările și completările 

ulterioare,adoptă prezenta 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEȘTI 

P R I M A R 

 

 

 

 Nr. 7660/G/11.08.2022 
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HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind normele de bună gospodărire în comuna Liești, jud. 

Galați (Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre); 

 

Art.2. Se însărcinează dl. viceprimar al comunei Liești, jud. Galați cu îndeplinirea 

prevederilor prezentei hotărâri; 

 

Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea HCL nr. 7 din 

31.03.2014 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe raza comunei Liești ; 

Art.4. -Constatarea și sancționarea contravențiilor se vor[F1] face de către primarul și  

viceprimarul  comunei   Liești,   județul   Galați   și   de   către   persoanele   împuternicite   

prin   dispoziția   primarului. 

Art.5. Cu  ducerea  la îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează  primarul,  

viceprimarul comunei Liești și persoanele împuternicite prin dispoziție. 

Art. 6. – Comunicarea și publicitatea prezentei hotărâri va fi asigurată prin grija secretarului 

general al comunei Liești comunica celor în drept de către secretarul general al comunei 

Liești, jud. Galați 

                                                                    

 

 

 Initiator,  

            Primar, 

                                                       Iulian BOȚ 
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 Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. .........../............. 

 

REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE BUNĂ GOSPODĂRIRE 

ÎN  

COMUNA LIEȘTI, JUD. GALAȚI 
 

În vederea unei mai bune gospodăriri în comuna Liești, jud. Galați din punct de 

vedere al întreținerii și curățeniei, al păstrării unui climat de ordine publică și de respectare a 

normelor de igienă și ținând cont de necesitatea asigurării unui cadru juridic unitar pentru 

stabilirea , constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții, la nivelul comunei 

Liești, jud. Galați a fost aprobat prezentul Regulament ce conține un nr. de 72 contravenții, 

sancționate cu amenzi între 500 și 2500 lei. 

 

Art.1. Faptele săvârșite de persoanele fizice și juridice, cu încălcarea normelor privind 

curățenia stradală și a spațiilor verzi și colectarea deșeurilor, constituie contravenții și se 

sancționează cu amendă, după cum urmează: 

1. Depozitarea deșeurilor la alte puncte de colectare decât cele special amenajate și 

destinate respectivei categorii de folosință sau depozitarea deșeurilor la alte puncte de 

colectare decât cele arondate imobilelor în care locuiesc sau își desfășoară activitatea, 

cu amendă de la 1000 lei la 2500lei; 

2. Depozitările de deșeuri de orice fel și umpluturi cu pământ , pe terenurile proprietate 

privată, respectiv pe domeniul public și privat al comunei, fără autorizație, de către 

persoanele fizice sau juridice care construiesc, repară sau demolează clădiri, pentru o 

perioadă mai mare de 48 ore, cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei; 

3. Utilizarea recipienților improvizați pentru colectarea și depozitarea deșeurilor 

menajere, cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei; 

4. Transportul deșeurilor și materialelor de orice fel cu mijloace de transport neacoperite 

cu plasă sau prelată de protecție, cu amendă de la 500lei la 1000 lei pentru persoane 

fizice și de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice; 

5. Nedeținerea unui contract valabil încheiat, cu o firmă de salubrizare autorizată, pentru 

serviciul de evacuare a deșeurilor menajere și industriale, la fiecare proprietate și 

punct de lucru,, inclusiv cele închiriate, cu amendă de la 500 lei la 2000 lei; 

6. Amplasarea recipienților cu deșeuri menajere pe trotuare sau carosabil în vederea 

evacuării de către firma de salubritate, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei; 

7. Murdărirea carosabilului de către autovehicule și vehicule care ies din șantiere, din 

curți, incinte sau drumuri de câmp, cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei; 

8. Neasigurarea curățeniei pe trotuare, rigole și partea carosabilă a străzii sau drumului 

din dreptul clădirilor și proprietăților pe care le dețin sau le folosesc, inclusiv căii de 

acces și parcări, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 

1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice; 
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9. Aruncarea sau depozitarea ilegală în păduri sau pe malurile râurilor sau în albiile 

acestora a reziduurilor, deșeurilor solide sau resturilor menajere, cu amendă de la 

1500 lei la 2500 lei; 

10. Depozitarea reziduurilor de orice fel lângă recipientele de colectare arondate 

blocurilor de locuințe sau lângă coșurile de gunoi stradale, cu amendă de la 1500 lei la 

2500 lei; 

11. Lipsa coșurilor de gunoi din unitățile comerciale care să fie amplasate în locuri ușor 

accesibile clienților, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei; 

12. Colectarea de resturi menajere din containerele de gunoi și/sau din recipientele 

speciale de colectare (pubele/saci menajeri), cu amendă de la 800 lei la 1000 lei; 

13. Colectarea, fără avize legale, a reziduurilor și/sau materialelor de orice fel în scopul 

recomercializării sau prelucrării ulterioare, cu amendă de la 800 lei la 1500 lei; 

14. Incendierea gunoaielor din containere și/sau din recipientele speciale pentru 

colectarea acestora (pubele, saci menajeri), cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei; 

15. Aruncarea din mijloacele de transport auto a oricărui obiect, rest alimentar, ambalaj, 

mucuri de țigară, cu amendă de la 500 la 1000 lei. 

Art.2. Faptele săvârșite de persoane fizice sau juridice, cu încălcarea normelor privind 

organizările de șantier, constituie contravenții și se sancționează cu amendă, după cum 

urmează: 

1. Neamenajarea rampelor de spălare(platformă betonată cu sistem de colectare a apei 

racordat la canalizare sau fosă septică și pompă de apă sub presiune) a autovehiculelor 

și utilajelor în organizări de șantier, cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei; 

2. Neutilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a rampelor de spălare, cu amendă de la 

1500 lei la 2500 lei;  

3. Împrejmuirea necorespunzătoare a organizărilor de șantier și lipsa tăbliței cu numele 

și adresa executantului lucrării, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei; 

4. Neasigurarea curățeniei în incinta șantierelor și în apropierea acestora, cu amendă de 

la 1000 lei la 2000 lei; 

5. Neprotejarea cu plasă de protecție a imobilelor la care se execută lucrări de 

construcții, de renovare, sau alte lucrări producătoare de praf( șlefuirea pietrei sau a 

marmurei, tăieri cu flexul, etc,) cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei 

Art. 3. Faptele săvârșite cu încălcarea normelor privind conservarea unui mediu curat și 

sănătos în spațiile urbane de locuit, de către asociațiile de proprietari, persoanele fizice și 

juridice, constituie contravenții și se sancționează cu amendă,  după cum urmează: 
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1. Neefectuarea lucrărilor de curățenie  și întreținere a terenurilor, spațiilor verzi, căilor 

de acces, parcărilor, zonelor din preajma garajelor, punctelor gospodărești și de 

îndepărtare a zăpezii și a gheții de pe trotuarele și aleile aflate în imediata apropiere a 

imobilelor pe care le dețin sau în care își desfășoară activitatea, astfel încât acestea să 

fie în permanență curate, cu un aspect corespunzător și îngrijit, cu amendă de la 500 

lei la 1000 lei; 

2. Neafișarea de către reprezentanții asociațiilor de proprietari la intrarea în bloc, într-un 

loc vizibil, a datelor de identificare ale asociației de proprietari, respectiv numărul de 

telefon al reprezentantului asociației, cu amendă de la 200 lei la 500 lei; 

3. Neafișarea pe imobil a plăcuțelor cu adresa imobilului, puse la dispoziție în mod 

gratuit de Primăria comunei Liești, cu amendă de la 200 lei la 500 lei; 

4. Scuturatul obiectelor (covoare, pături, etc,) de pe balcoanele sau ferestrele imobilelor 

colective, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei; 

5. Aruncarea pe geam a resturilor menajere, obiectelor și lichidelor, cu amendă de la 500 

lei la 1000 lei; 

6. Producerea de disconfort prin depozitarea deșeurilor de orice fel în apartamentele și 

părțile comune din blocurile de locuințe, respectiv în clădirile folosite de mai  multe 

persoane (proprietari sau chiriași), precum și în curțile sau grădinile colective, cu 

amendă de la 1000 lei la 2000 lei; 

7. Tulburarea liniștii și ordinii publice datorită zgomotelor produse care depășesc 

limitele legale în timpul orelor de odihnă precizate de legile în vigoare sau de 

regulamentele proprii asociațiilor de proprietari, cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei; 

Art. 4. Faptele săvârșite cu încălcarea normelor privind asigurarea unui ambient civilizat 

în spațiile publice, respectiv private, după caz, de către instituțiile publice, agenți 

economici, precum și persoane fizice și juridice, constituie contravenții si se sancționează 

cu amendă, după cum urmează: 

1. Neluarea măsurilor de efectuare și întreținere a curățeniei de către 

proprietar/administrator în gări și în stațiile de îmbarcare/debarcare a călătorilor, cu 

amendă de la 1500 lei la 2500 lei; 

2. Neluarea de către organizator a măsurilor de efectuare și întreținere a curățeniei, la 

locurile de desfășurare a activităților distractive, concertelor, adunărilor publice sau a 

altor forme de manifestări publice, atât în timpul desfășurării cât și imediat după 

închiderea acestora, cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei; 

3. Neasigurarea condițiilor de igienă și curățenie de către proprietar sau administrator, în 

localurile de alimentație publică, zone de agrement, baze sportive, etc., cu amendă de 

la 1000 lei la 2500 lei; 

4. Lipsa recipienților de colectare a deșeurilor la punctele de lucru ale agenților 

economici, persoane fizice sau juridice, care desfășoară activități de comerț stradal 

sau de tip fast-food și/sau similare, precum și nemenținerea curată a recipienților și a 

trotuarului din zona punctului de lucru, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei; 
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5. Neluarea măsurilor de menținere în perfectă stare de curățenie a zonei din jurul 

punctelor de vânzare și a meselor folosite pentru activități specifice în piețe agro-

alimentare și în alte locații autorizate temporar pentru desfășurarea activității de 

comercializare a unor produse, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei; 

6. Deversarea de reziduuri lichide,  ape reziduale, uleiuri sau lubrifianți pe domeniul 

public și privat al comunei, pe terenuri proprietate privată,  în ape curgătoare sau 

lacuri, precum și pe terenurile din imediata vecinătate a acestora, cu amendă de la 

1000 lei la 2500 lei; 

7. Aruncarea pe domeniul public și privat al comunei, a resturilor de semințe, mucurilor 

de țigări, ambalajelor, etc., cu amendă de la 500 lei la 1000 lei; 

8. Murdărirea fațadelor și a statuilor cu desene și inscripții tip grafitti, cu amendă de la 

1500 lei la 2500 lei; 

9. Neîntreținerea în perfectă stare de curățenie sau distrugerea drapelelor Românei și ale 

Uniunii Europene, arborate pe imobile, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei; 

10. Neîntreținerea în perfectă stare de curățenie și siguranță a panourilor publicitare 

amplasate pe domeniul public sau privat al comunei de către firmele de publicitate și 

utilizatori, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei; 

11. Folosirea necorespunzătoare a sistemelor de încălzire și evacuare a fumului în zonele 

de locuințe, cu producere de disconfort vecinătăților, cu amendă de la 1000 lei la 2000 

lei; 

12. Ocuparea prin depozitări de materiale, ambalaje, mărfuri sau obiecte fără plata taxei 

legale a suprafeței trotuarelor, rigolelor, părții carosabile a drumurilor, a zonelor verzi 

sau a  altor terenuri aparținând domeniului public sau privat al comunei,cu amendă de 

la 1000 lei la 2500 lei; 

13. Expunerea și/sau vânzarea de mărfuri în afara locului de vânzare alocat, pe suprafața 

căilor de circulație pietonală din cadrul pieței agro-alimentare, pe domeniul public sau 

privat al comunei, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei; 

14. Nerespectarea programului de funcționare și a regulilor stabilite prin Acordul sau 

Autorizația de Funcționare, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei; 

15. Nerespectarea interdicțiilor stabilite prin indicatoare  privind accesul în Parcarea 

din centru-Spate Telekom și pe platoul Pieței Agroalimentare Liești a mijloacelor de 

transport cu greutate totală mai mare de 3,5to, cu amendă de la 2000 lei la 5000 lei 

16. Nerespectarea interdicțiilor stabilite prin indicatoare  privind accesul în Parcarea 

din centru-Spate Telekom a mijloacelor de transport cu înălțimea mai mare de (3 m 

??!!), cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei. 

17. Refacerea suprafeței amenajate cu borduri sau instalarea unui nou limitator de 

înalțime la accesul în parcare va fi suportată de contavenient. 

 

Art. 5. Faptele săvârșite cu încălcarea normelor privind protejarea domeniului public sau 

privat al comunei și al amenajărilor acestuia, de către persoane fizice sau juridice, constituie 

contravenții și se sancționează cu amendă, după cum urmează: 
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1. Exploatarea în alte scopuri (parcări, grădini de zarzavat, alte amenajări) a spațiilor 

verzi, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei;    

2. Arderea deșeurilor( cauciucuri și cabluri, resturi lemnoase, vegetație uscată, etc.) pe 

domeniul public și privat al comunei sau pe terenuri proprietate privată, cu amendă de 

la 2000 lei la 5000 lei; 

3. Degradarea sau deteriorarea gazonului, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei; 

4. Degradarea sau deteriorarea gardului viu, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei; 

5. Tăierea/toaletarea fără aprobare a arborilor sau deteriorarea acestora și a arbuștilor 

ornamentali, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei; 

6. Degradarea sau deteriorarea spațiilor amenajate cu flori, a jardinierelor cu flori, cu 

amendă de la 1000 lei la 2000 lei; 

7. Degradarea sau deteriorarea mormintelor sau coroanelor de pe morminte, cu amendă 

de la 500 lei la 1000 lei; 

8. Degradarea sau deteriorarea statuilor, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei; 

9. Degradarea sau deteriorarea trotuarelor, aleilor, căilor de acces aparținând domeniului 

public sau privat al comunei prin activități de orice fel, cu amendă de la 1000 lei la 

2000 lei; 

10. Degradarea/deteriorarea oricăror dotări ale domeniului public și privat al comunei 

(mobilier urban, aparate de joacă pentru copii, coșuri stradale de gunoi, etc.), precum 

și inscripționarea sau murdărirea acestora, cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei; 

11. Folosirea jocurilor pentru copii din parcuri de către persoanele cu vârstă mai mare 

decât cea indicată în mod expres pentru fiecare tip de joc în parte, cu amendă de la 

500 la 1500 lei; 

12. Depozitarea în alte locuri decât cele special amenajate a produselor electrice și 

electrocasnice, precum și abandonarea pe domeniul public sau privat al comunei a 

unor produse de uz casnic, mobilă, produse de îmbrăcăminte, etc., cu amendă de la 

1500 lei la 2500 lei; 

13. Distrugerea sub orice formă a corpurilor de iluminat, a camerelor de supraveghere, a 

panourilor de afișaj, a reclamelor și a altor materiale publicitare, cu amendă de la 

2000 lei la 2500 lei; 

14. Întreținerea, curățarea sau spălarea autovehiculelor pe spații aparținând domeniului 

public sau privat al comunei( trotuare, alei, platforme situate în fața garajelor, parcări, 

carosabil, zone de agrement, cursuri de ape, lacuri, etc.) cu amendă de la 500 lei la 

1000 lei; 

15. Degradarea sau deteriorarea zonelor verzi prin circulația sau staționarea animalelor, 

cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, 

16. Deversarea apelor din spălătorii auto sau rezultate din alte activități industriale pe 

domeniul public sau privat al comunei cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei; 

17. Efectuarea de scurgeri de dejecții animaliere și din fosele septice ale locuințelor în 

șanțuri, drumuri căi de acces, lacuri, albiile râurilor sau către proprietățile învecinate, 

cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei; 
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18. Neluarea măsurilor de conservare și reparare a imobilelor și împrejmuirilor 

deteriorate, cu amendă de la 500 lei la  2500 lei; 

19. Neluarea de către proprietari a măsurilor de racordare a imobilelor la rețeaua de 

canalizare stradală existentă sau la rețeaua nou introdusă pe străzile în curs de 

modernizare, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei; 

20. Nedeținerea unei fose septice ( etanșă, vidanjabilă, care să nu permită deversarea 

apelor uzate pe sol sau subsol) la imobilele și gospodăriile situate pe străzile care nu 

au rețea de canalizare stradală, cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei; 

21. Neefectuarea operațiunilor de vidanjare a foselor septice, prin intermediul unor firme 

specializate, ori de câte ori este nevoie, de  către proprietarii sau utilizatorii 

imobilelor, cu amendă de la 1500 lei la  2500 lei; 

22. Neîntreținerea de către persoanele fizice și juridice în perfectă stare de curățenie a 

terenurilor, a spațiilor verzi aferente imobilelor pe care le dețin sau în care 

funcționează, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei; 

23. Neîntreținerea de către persoanele fizice și juridice în perfectă stare de curățenie a 

fațadelor, geamurilor, vitrinelor și reclamelor publicitare aparținând imobilelor în care 

locuiesc sau în care își desfășoară activitatea, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei; 

24. Lipirea afișelor pe stâlpi, arbori, garduri, construcții (în afara panourilor de afișaj 

autorizate), cu amendă de la 500 lei la 1000 lei; 

25. Neluarea de către deținătorii de animale de companie a măsurilor de îndepărtare a 

reziduurilor provenite de la acestea, pe domeniul public și privat al comunei, cu 

amendă de la 400 lei la 1000 lei; 

26. Neluarea măsurilor de împrejmuire și de menținere în perfectă stare de curățenie a 

terenurilor pe care le dețin sau le utilizează sub orice formă, cu amendă de la 5000 lei 

la 1000 lei; 

27. Neluarea măsurilor de întreținere a garajelor (reparat, vopsit, etc.) amplasate pe 

domeniul public sau privat al comunei, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei; 

28. Aprinderea focului pe domeniul public sau privat al comunei( păduri, liziere, parcuri, 

spații verzi, etc.), cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei; 

29. Incendierea resturilor vegetale rezultate din gospodării sau de pe domeniul public în 

vederea curățării terenului, cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei; 

30. Blocarea, sub orice formă, fără autorizație, a accesului în parcări, platforme cu 

containere, trotuare sau aleilor cu acces pietonal, cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei; 

31. Ruperea sau deteriorarea indicatoarelor rutiere de străzi și a marcajelor rutiere, cu 

amendă de la 1500 lei la 2500 lei; 

Art. 6. Împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului 

organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor și a actelor solicitate, 

constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei. 

Art. 7. Pentru degradările aduse domeniului public sau privat al comunei, pe lângă sancțiunea 

contravențională, conform prezentei hotărâri se vor achita și despăgubiri conform unui raport 

efectuat de un evaluator autorizat. 
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Art. 8. In cazul in care contravenientul nu respecta obligatia de a inlatura situatia creata 

prin savarsirea contraventiei, ca de exemplu, de evacuare a materialelor de demolare a 

constructiilor, de remediere a degradarilor produse, etc., organul constatator poate aplica in 

mod repetat, dupa fiecare somatie, o noua amenda pentru contraventia săvârsită. Agentul 

constatator stabileste amenda in cuprinsul procesului-verbal de constatare a contraventiei. 

In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea 

definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite organul din care face parte 

agentul constatator va sesiza instanta de judecata  pe  a  carui  raza  teritoriala  s-a  savarsit  

contraventia,  in  vederea  inlocuirii  amenzii  cu.. sanctiunea obligarii contravenientului la 

prestarea unei activitatii in folosul comunitatii, tinandu-se seama de partea din amenda 

care a fost achitata. 

Art. 9. (1) Sanctiunile contraventionale sunt principale si complementare.  

(2) Sanctiunile contraventionale principale sunt : 

a) avertismentul ; 

b) amenda contraventionala ; 

c)  obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii 

d) inchisoarea  contraventionala,daca  nu  exista  consimtamantul  contravenientului pentru 

aplicarea sanctiunii prevazute la lit.c). 

(3) Sanctiunile contraventionale complementare sunt : 

a) confiscarea bunurilor destinate,folosite sau rezultate din contraventii ; 

b) suspendarea sau anularea, dupa caz ,a avizului,acordului sau a autorizatiei de exercitare a 

unei activitati ; 

c)  inchiderea unitatii ; 

d) blocarea contului bancar ; 

e)  suspendarea activitatii agentului economic ; 

f)  retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert 

exterior,temporar sau definitiv ; 

g) desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala. 

(4) Minorul sub 14 ani nu raspunde contraventional. 

(5) Pentru contraventiile săvârșite de minorii care au împlinit 14 ani minimul si maximul 

amenzii stabilite in actul normativ pentru fapta săvârșita se reduc la jumătate. 

(6)  Sunt supuse confiscării bunurile care au servit la săvârșirea contravenției. 

  (7) Sunt supuse blocării mijloacele de transport a căror conducători auto au încălcat 

prevederile art.4, pct.15,16,17 din prezentul Regulament. Activitatea de blocare poate fi 

efectuată de personalul serviciului de gospodărire comunală sau de firme specializate agreate 

de Consiliul local Liești. 

 (8) După îndeplinirea formalităților propuse de aplicarea prevederilor art.4, pct.15,16,17, 

costul de deblocare este de 400 lei si se achită la casieria Primăriei Liești, chitanța constituind 

singurul document doveditor admis.  

Art. 10.(1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor savarsite in prezentul regulament 

se face de către: 
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a) primar si viceprimar. 

b) salariații  primăriei  anume  împuterniciți  prin  dispoziții  ale  primarului  

comunei Liești 

(2) La constatarea contravențiilor și identificarea făptuitorilor,  persoanele 

menționate la alin.(1) sunt îndreptățite să folosească ca mijloace  de probă : declarații ale 

persoanelor care au asistat la comiterea contravenției,  înregistrări foto, audio  și video, 

inclusiv înregistrările din sistemul de supraveghere video al comunei Liești.  

Art. 11. Contravențiilor stabilite în prezentul regulament le sunt aplicabile prevederile 

Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin 

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

Art. 12. Răspunderea pentru contravențiile prevăzute de prezentul regulament poate fi 

reținută atât în sarcina persoanelor fizice cât și juridice. 

Art. 13. Împotriva procesului verbal de contravenție si de aplicare a sancțiunii, 

contravenienții pot face plângere, în termenul legal, la Judecătoria Liești, anexând procesul 

verbal de constatare a contravenției. 

Art. 14. Prezentul regulament se va aduce la cunoștința cetățenilor comunei Liești prin 

afișare la avizier și pe site-ul primăriei Liești,  www.primaria-liesti.ro. 

 

 

                                                        PRIMAR, 

                                                    BOȚ IULIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,  
Cons. Juridic LUPEA ALINA 
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