
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL  
 

 
 
 
 

HOTARÂRE   
 

privind stabilirea unor măsuri privind  
gospodărirea comunei Bănia  

 
Consiliul local al comunei Bănia întrunit în şedinţă ordinara;  
Văzând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive ale primarului comunei Bănia, raportul de 

specialitate şi raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Bănia,  
În temeiul prevederilor art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor, 
modificată şi completată prin Legea nr. 515/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;   

Văzând şi prevederile art. 2 al.(2), art. 8 al. (2) lit. „d”, al.(3) şi (4) din Ordonanţa nr. 2 din 12 iulie 2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  

In baza prevederilor art.36 al.(6) lit. ,,a” şi al.(9), art.  art. 45, art. 115 lit. „b” din Legea nr. 215 din 23  
aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTARASTE: 

 
Art.1 – Se stabilesc obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici şi alte 

persoane juridice în domeniul bunei gospodăriri a comunei Bănia, după cum urmează:  
    a) sa întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea 

lucrărilor de reparaţii, amenajări si a altor lucrări specifice; 
    b) sa asigure repararea, spălarea geamurilor si a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea 

firmelor si a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea si zugrăvirea 
periodica a acestora; 

    c) sa asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare si pe celelalte 
terenuri pe care le deţin, precum si pe caile de acces; 

    d) sa asigure igiena în imobilele si incintele deţinute sub orice forma, prin activităţi de curăţare, 
dezinsecţie si deratizare; 

    e) sa depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum si materialele 
refolosibile; 

    f) sa efectueze si sa menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, a 
locurilor de parcare pe care le folosesc si sa îndepărteze zăpada si gheata de pe trotuarele din dreptul 
imobilelor si incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale; 

    g) sa respecte masurile stabilite de consiliile locale si judeţene pentru asigurarea igienei publice si 
curăţeniei în localităţi; 

    h) sa asigure curăţarea mijloacelor de transport si a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile 
publice.   

Art.2 – Se stabilesc obligaţiile şi răspunderile cetăţenilor în domeniul bunei gospodăriri a comunei 
Bănia, după cum urmează:  

a) întreţinerea si curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor 
gospodăreşti, a curţilor si împrejmuirilor acestora; 



b) curăţarea faţadelor locuinţelor si a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea si 
zugrăvirea periodica a acestora, potrivit masurilor stabilite de consiliile locale; 

c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile si în 
termenele stabilite de acestea; 

d) repararea si întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor; 
e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabila a străzii sau a drumului, pe porţiunea din 

dreptul gospodăriei si a locurilor de parcare pe care le folosesc; 
f) îndepărtarea zăpezii si a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le 

folosesc în alte scopuri, fără însă a afecta circulaţia pe drumurile publice;”; 
g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri si oboare, în parcuri, locuri de joaca 

pentru copii si în alte locuri publice; 
h) respectarea masurilor stabilite de consiliile locale si judeţene pentru asigurarea igienei publice si a 

curăţeniei în localităţi; 
i) depozitarea reziduurilor menajere si a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile 

administraţiei publice locale; 
j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.  
k. curăţarea de buruieni şi moloz a şanţurilor comunale  din vecinătatea  terenurilor în proprietate sau 

deţinere cu orice titlu;  
l. se interzice parcarea autovehiculelor, maşinilor şi utilajelor agricole de orice fel sau depozitarea altor 

materiale pe terenuri proprietate publică;  
m. este interzisă scurgerea dejecţiilor pe străzi sau cursuri de apă;     
n. se interzice lăsarea în libertate a câinilor  pe drumurile comunale sau pe alte spaţii publice;     
o. este interzis păşunatul cu animalele în alte locuri decât cele permise;  
p. este interzisă lăsarea robinetelor  racordate la reţeaua comunală deschise;   
r. este interzisă circulația nespravegheată a animalelor domestice pe spațiile publice;  
Art.3  - Se stabilesc sancţiunile pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 şi 2, după cum 

urmează:  
a) cu amendă de la 25 lei la 100 lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 lit. „a” la „d”;  
b)   cu amendă de la 50 lei la 100 lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 lit. „e” la „h”;   
c) cu amendă de la 25 lei la 50 lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. „a” la „g”;  
d) cu amendă de la 50 lei la 100 lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. „h” la „l”;  
e) cu amendă de la 50 lei la 200 lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. „m”;  
f) cu amendă de la 50 lei la 300 lei pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. „n” la „r”;                     

Art. 4 – (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte viceprimarul comunei. 
(2) Contravenţiile  prevăzute de prezenta hotărâre se constată de către persoana prevăzută la al. (1), 

iar aplicarea sancţiunilor contravenţionale se face de către primar. 
(3) Prevederile art. 3  se completează cu dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Art.5 –  În situaţia în care un act normativ de nivel superior sancţionează  faptele prevăzute la art. 1 

şi 2, se vor aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de actul normativ de nivel superior.  
Art.6 – Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia şi se va 

comunica   Prefecturii judeţului Caraş-Severin.  
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