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%Privindmatii/imn:! HCL rii-„3100. 051019pemru stabilirea canfmvmliilnrprivind
gafpndnriren,admin n'y/farm xi intretinerea dameniuluipublicxiprivat al cumun ei Bucu xi

muduluide sanctionare a au "Iura

Conxiliul local Bucujudclul ialomita,
Avand in value:
-referaluldcnpmbarmimegislraisubnr » /34——1 2019,prin care se propunemodiflca-
rea HCL nr.3l/30 05.2019 conform adrese ns luliei prefcclulul-ludcull Ialomila nr.] 0053/
17.07.2019;
Japan… secretarului comuucmnregistral sub nr. 3/11. / Ja. .: 2019;
-raponul de avizare emis de Comisiile de specialitate ale Consiliului local Bucu, inregislmt
sub nr. l)' l-U. 2019;
-pmvederil= Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimuljuridic al conlraventiilorpu mn-dil'lcarile si wmplelarilculterioare;
-prevederilc Ordcrianlel Guvernului „21/2002 privind gospodanrea localilaulor urbane si
ruralexumodificarile si complclarilc ulterioare;
legea nr724f1007.cu modificarile si complclurile ulterioare;-Legea nrAZI/ZOOZ, cu modifica—
rile si cumple'arile ulterioare; DrUvaJ-lnl'JS/ZOOÎ cu modrficarile si completarile ulterioare;

In temeiul art 139 xi “1.196 alin.(l) Iil.(n} din O.UrGrnrŞ'Y/ZOUprivind Codul aduni»
nislrnliv,cu mndiflcarlle ulleriozre,

… lretinerea domeniului public si
Bucu si mudului ne sanctionare . acestora se mudifica si va avea

urmatorul continui:

Arn l , Unnatoarele fapte savarsite pe ieiiluriul administrativ al cornu i Bucu ulfcl incat
sa nuse constituie in infraeriuni notrivix legii penale, sunt conlralrenlii si se pedepsesc co
atarein conformilale eu prevederile prezentei Hotarari:

Capitolul I

Contravenţn n domeniul folosirii şi înlreţinerii sirălilur. nleilor, trotuarelor, drumurilor
şi celorlalte căi de eireulatie rutieră si pietonala, ci! şi privind transporturile rutiere

1.1 lntewmtiane Dnce natura si prin orice mijloace,;lsupra imbaeiininrii supmfelelrn carosa-
bile sau pieranale n merelor de circulaţieraraaprobare
1.1 Blocarea sim inruntlarea wlecwarclor, gurilor de scuigen: si eiminelor pentru apa menajeră
sau pluvială de câtre cetăţeni sau agenţi economici.
143 Parcarea, staţionarea sau oprirea autovehiculelor eu masa totala maximă autorizată mai mar
re de 345 toner in alte loculi decât eele special amenajare sau autorizate în acest scop, eu excep-
tia situaţiilor reglemsnlate de legislaţia rutieri.



;(l“ Depuziţarea sau abandonarea autovehiculelor, remorcilor, urilajelor sau vehiculelor ole miece fel, nzare şi/ sau in slare de neuţilizarc pe rrcţuare. alei, parea.-i sau alte locuri din domeniulpublic sau pnval al comunei cu excepţia celor prevazure de Legea 421/2002.15 Efeeţuarea pe srazi, Lmluarc, in parcari sau pe alle suprafeţe din domeniul public, a lucrari—lor de reparaţii la aurnvelriculo care implica demonţarea unor prese sau subansamble de pe aurovelricule şi/sau suni de natură să murdareasca suprafeţe din domeniul public sau privar ai ca-munci.
1.6 împrejmuirea, oeliruirarea, marcarea sub orice for-ma a domeniului public sau privaţ al cu—munei, de care orice persoană fizică sau juridica, in scopul de rezervare a unui clrepţ exclusivde urilizare a acesruia, în orice scop, fara a deţine avizele şi aurorizaţiile ccrure de lege sau alrereglemenran' in vigoare.
147 Impiedicarea, în orice mod, abunei desfasurari a acri 'raţilorde deszapezire precum şi aderularii corespunzaroare a acţiunilor auţovebieulclor de inţervenţie si eciripelor care panieipala deszapezire
1.3. Ruperea, degradarea sau oisţrugerea norilor din spaţiile verzi, peluze sau straturi de nori.1.9. Culegerea ilorilor din reii planraţi in parcuri, spaţiile publrec , aliniamenrele rie-a lungule 'lor de comunicaţie.
1.10. chradarca,vopsima,saumurdarirea sraruilor, gupunlcx sraruare, monumenrelor,orucilor,rroirelor.eelorlalţe elemenre de mobilier urban de pe raza uniţaţii adminisraniv-renţoriale Bucu1.11. Cosirul ierbii din parcuri. zone şi spaţii verzi, iara aprobare.1.12 Urilizarea suprafeţei do enrului public amenaiar ca parcare lara respecrarea marcajelorsau împiedicarea desfasurari 'n mud nuenr a traficului rurier şi picranalprinorice mijloc,us, Spalarea sau efecţuarea lucrarilor de reparaţii. schimburi ulei. ele, la auţovelucule pespaţiile verzi sau pe orice alla zona din domeniul public si privar ale loealiraii Bucu.1.14. insusirea sau insrrainareamarerialului lemnos rezulrar in urma dubolârli, din orice morivşi in orice fel, a arborilor de pe marginea druinurilor.din parcurile, spaţiile şi zonele ver-zi aleloealiraţii,

Arl z . Conuavenţiilc prevazure la an. l, se sancţioneaza după cum urmeaza:

2.1. Cu amendă de la sau lei lamn penrni persoanele iizioe şi de la 500 lei la 1200 lei
penrru persoane juridice, conrravenţule rie la puncrele |.1,l.2,li3,l.4,l.5,1.6;21. eu amendă ale la 500 lei la lsnu penrru persoanele ii ce şi dela sau le a 2500 leipentru persoaneiu rce, conţravenţil e de la puncoelc l.7,1,8.l.9,li!O,I.l1,1.12,1,13,!.l4;

Capitolul n
Contravenţii în domeniul asigurarii salubriuţii şi menţinerii aspectului gospodarescsiexletic al errrnunei

A 3 _ Consriruie oonrravenţii, daca nu sunt savarşile asţfel incaţ, porriviţ legi penale, sa conestiluie infracţiuni, urmaroarele fapţe din domeniul asigurarii salubriraţii, menţinerii aspectuluigospodăresc si eştclic al comunei;

3.1. Depozirnrea pe străzi, ţroruare sau in alle locuri din domeniul public sau privar al comunei,cu excepţia organiza-ilor de sanrier sau puncţelor ole lucru aprobate pom'vir legi, a marerialolorrie eonsţrueţii de orice fclţ lemnelor de foc, carbunilor, resrurilar vegerale, ambalajelor, ere,3.1, Deversareaprin orice mijloace, pe sir-azi. drumul—l,ţroruare,pareuri, alei, spaţii verzi sau alte
suprafeţe din domeniul public sau privar, a apelor urare, menajere sau indusrriale din pospaoaenile populaţiei sau alre incinre şi cladiri deţinure cu orice rirlu.
343. Neluarea masurilor dc imprejmuire cu panouri rie plasa sau meţaliee a şanrierelor de cons-



tmeţli şi a punctelor de lucru, unde se executa astfel de lucrari si pentru degajarea, dupa tenni-narea lucrărilor, a suprafeţelor temporar ocupate de pământ. moloz sau orice alte resturi de ma-terialc, utilaje sau baraci şi transportarea acestora in locuri special amenajate si autorizate înacest scop.Contraventia se constata dupa treccrea & 3 zile de la prima actiune de organizare amanerului/punctului de lucru,
3.4, Evacuarea cu întârziere a pământului, molozului sau a altor reziduuri. din zonele de lucruşi u'ansporlarea aceslur deşeuri în alte locuri decât cele dinainte stabllilcjrttarzicma se constatadupa 43 de ore de la depozitare.
3,5r Producerea sau răspândirea prafului de la clădirile în curs de demolare sau de la transporta-rea molozului.
3.6. Neluarea masurilor necesare pentru menţinerea ordinii şi curateniei in şantierele de com»trucţii sau a punctelor de lucnr şi a cailor publice din jurul acestora, precum şi neamenajareadrumurilor de acces în şantiere de catre responsabilii lucrarilor de construcţii.3.1 Neasignrarea inueţtncrir si curăţeniei corespunzatoare a cladirilor, precum şi a ordinii sicurăţeniei în curţi şi pe căile de acces interioare, de către deţinătorii acestora., persoane fizicesau juridice.
3.8 Neasigurarea întreţinerii Brinell) panourile) publicitare, benerelcr sau a altor materiale de
publicitate de catre agenţii economi
3.9. Neasigutarea lucrărilor de reparare şi spalare a geamurilor şi vitrinelor spaţiilor comerci-ale, de către deţinătorii acestora..
3.10r Neîmprejmuirea sau împreilnuirea cu alle materiale decât cele prevazute în certificatul detubnnism a cunilor şi incintelor deţinute cu titlu de proprietate de câtre celaţeni, instituţii şi a-genţi economici.
3 11 Neasigurarea salubrizarii si curateniei rigolelor, aleilor, strttzilor şi locurilor de parcaredin jurul şi din faţa curţilor, clădirilur, blocurilor de locuinţe, a spaţiilor comerciale şi de pro-ducţie, de catre deţinătorii sau locatarii acestora.
3,12. Neasigurarea cosurilor de gunoi pentru colectat hârtie sau alte deşeuri, la intrarea în ma-gazine sau lângă punctele de vrtrrzare, de către agenţii economici care desfăşoară activităţi de
comert ce pot produce resturi, gunoi, ambalaje, etc
3,13. Neasignrarea. pe timp de iarnă, a masurilor de îndepărtare a zăpez' si a gneţii de pe tro-tuarclc din fara el irilor, cut-ţilor, spaţiilor comerciale şi de producţie, prcctun si a ţurţurilor degheaţă de la streaşina cladirilor, dc către deţinălorii sau chiriaşii acestora.3,14. Depozitarea ambalajelor sau gunoiului rezultat in urma salubrizăr instituţiilor. spaţiilorcomerciale, de producţie şi a trotuarelor, sau a deşeurilor menajere provenite din locuinţe, in
coşurile stradale pentru hartii.
3.15, Depozitarea, la fostele platforme si in zona acestora , a gunoiului menajer. de câtre locui-mrli de la gospndăriile individuale.
3.1a.<l)Noefectuarea,ori de câte ori este nevoie, de catre agenţii economici. instituţii, pit)»prietarii gospodariilor individuale, administratorii domeniului public şi privat. a operaţiilor de
curăţire dezinfecţie, dezinsecţic şi deratizare a conerucţiilorde orice fel, a incintelor şi a terenurilor deţinute sau administrate. Deratizarca, dezinfecţia şi dezinsecţia se vor realiza doar eu
unităţi spccialirate şi autoriwe in acest scop

(2) sancţiunea se aplică numai după ce agenţii economici, administratorii instituţiilor,
proprietarii gospodariilor individuale administratorii domeniului public şi privat au fost aten—
ţionaţi cu privire la efectuarea operaţiilor de curăţire. dezinfecţie, dezinsectie şi deratizare a
cunslrucţiilor de orice fel. & incintelor şi a terenurilor pe care ]: rleţin sau le administrează
3.17. Nerespectarea amplasamentului stabilit pentru instalarea chioscurilor. rulolelor şi wneter
lor de orice fel, destinate activităţilor de comerţ, ncasigurarea aspectului estetic al acestora cât
şi neluarea masurilor Lie menţinere permanentă a ordinii si culăţeniel in arma de activitate cu—
mereiela,
3.13. Ocuparea. depozitarea sau exprnrerea iara avizele legale, pe suprafeţe aparţinând donne



niului public sau prival al comunei(ancrc rulicre şi pietonale, parcari, ele.) a obiecrelor,măr»rurilor şi ambalajelor, de călre persoane fizice sau agenţi economici.3.19. Răsmmarea sau mutarea pubclelor pemru gunoi, 2 cosurilor stradale pentru hânii,hancilor şi a celorlalle obiecte de mobilier urban, precum şi amplasarea acestora în alle locuri decatcele stabilite.
3,20. Depunerea deşeurilor urbane de orice fel sau a gunoiului ele grajd lângă ceniainerelepubelele sau camerele pentru gunoi, precum şi împrăştierea conţinurului aceslora.3.21, Aruncarea coj or de seminţe şi resturilor de fructe, & hartiilor, sliclclor, paharelnr, ciobuerilor awslora. ambalajelor din hârtie şi plaslie sau a reslurilor alimeniare, pe sar-azi, rrornare, 204ne de agrement, săli de speeiaeole, autogari, staţii de aulobuz şi mijloace de transpun in comunsau in a.lle locuri publice.
3.22. Afişarea sau lipirea, in alte locuri decât cele special amellajale, a oricăror publicaţii, afişe,reclame sau malenale de informare publică.
3.13. Deteriorarea sau degradarea bancilor pcnlru odihnă, panourilor de aiişai şi niiţlaacelordeslinale menţinerii ordinii si curarenici, precum şi a alior ohieeie de mobilier urban.3.24. Folosirea de calre persoanele zidulle, a obiectelor de joaca penlru copii din locurile spe—cial amenajare, Dereriorarca sau aisuugorea obiectelor de joaca sau amenajarilor din zona aces—tora.
3.25. Neridicarea sau ridicarea cu înlârziere, a resturilor vegclale rezultate din activitatea de în-(reţinere a gradinilor si spaţiilor verzi din gospodarie si de la slrada,de călre cemeni, Se consi-dm inlarziere ircerea a 48 ore de la dcpoziiarea resturilor vegetale.3.26. Amncarea gunoiului rezultat în urma înlreţincril truluarelor, spaţiilor veni, în rigole saupe carosabilul căilor de circulaue,
3.27, Arderea. in gospodariile proprii. a malerialelor inflamabile care prin ardere polueaza pu-remic mediul înconjurător ( cauciucuri, deşeuri rexrile. ele. ).
3.18. Excavarca şi preluarea de pamanl penlru orice sonp, lara avizele şi autorizaţiile legale3.29 Depoziiarea deşeurilor ele orice fel la plarrorrnelc de precoleerare a deşeurilor menajere, inafara recipientelor special desiinate
3.30 Monlarea de schele, macarale sau alte urii „e penrrrr consirucţii, lara apmbare sau iaraaoniiarea Iaxelor legile de ocupare a domeniului public şi iara monrarea plasei de proiecţie.3.31 Prepararea materialelor folosite in construcţii (monar, belon, era.) direct pe suprafeţe a—
parţinarrd domeniului public sau privat al comunei, lara & se asigura protejarea spaţiilorVeni sau a căilor publice. Aceste lucrări vor fi executiile doar în recipienţi deslinaţi aoeslui
scop,
3.32Efectuarea de manevre cu aulovehicule prin derapaje. ambalarea mumruluiî întoarceriaruşre execurare pe aici, parcuri, cic.

A 4 , Cunlravenţiilc prevazure la an. 3, se sancţioneaza dupa cum urmeara.
. Cu amendă de la 50012“! 2000 ! penlru persoanele flzice şi de la 600 in 250016penrru persoane iurraire, eonlraveriprle de la punerele 3.1, 3.2. 3.3,3.A,3.5.3.6,3.7,3.8

3.10,3.ll,3.12,3r!3.3.l4.3.15.3.i ,
4.1. Cu amenda de la 6001eila mn er penrru persoanele fizice şi de la 700 lei la 2500 lei
penuu persoanejuridice, conuavenţiile dela punctele 3.17,3,18,3.19,3420,3.Zl„3223.233.241,
325,126;,z7,3.28,3.z9.3.30,3.31,332.

Capitolul …

Contnven n domeniul întreţinerii şi fnlosirii cimitirului uman



;..
rii-„sec…rsliruie conuavenţii,daea nu au fostsa ârşile asifel incaţ, potrivit legii penale, acnnsţrlnie infracţiuni, umăloarele rapre din domeniul inzreţinerii şi folosi cimllirului union:
' L lrurcţinerea necorespunzămme a mormintelor şi a dolarilor aferente aceslom.5.2. Depnziliuen, in all!: lucuri decât cele stabilite de administraţia cimilimlui, a resturilor vege-vale, excedenlulul de pământ rezulial din întreţinerea mnmlinlelor rezullal d' întreţinerea mor-multelor, a gunoaielor, precum şi a alter materiale rezullale in urma ceremoniilor religioase.5.1 Dercriorarea sau distrugerea arborilor, arbuşrilor. gazonului si florilor, urcarea sau călcaxeape mor…inle sau grilaje.
5.4. Deteriorarea, degradarea sau dierugerea, în orice fel, a mormlmclol, & grilajelm, a monUvmcnlelor funerare,;ileilomrotumelor,gardului cât şi a altor dotări din incinta cimitimlui,5.5. Accesul, în incinla cimilimlui, a autovehiculelor şi vehiculele! de orice fel.5.6. Păşunalui în ' 'nm cim' irului.
5.7, Intrarea cu câini in eimi :,

Ari. o - Contravenţiile prevazute la ans, se sancţiuneaza dupa cum urmeaza:

srl. Cu amenda dela 500 lei la 1000 lei penlru persoanele nzice şi de la son lei la 1200 leipentru persoane juridice, conrravenţiilc de la punctele 5.1, 51,53, 5.4.6.2. Cu amenda de la 400 lei la mori lei conuavenriile prevazute la punerele 5 5,5.7,

Capifolul IV

Contravenţii iri dnmeniul creşlerii şi iurreţirrerii animalelor şi parariloralrele

An. 7 — Constituie eonu'avenţii. daca nu suni saiarşiie astfel incar, pouivir legii penale, săoonsuorie infracţiuni. urmaloarcle repre ce privesc cresrcrea şi inrreţinerea animalelor si pasa-nlor:

741. Lăsarca liberă sau nesupravegjlerea câinilor de companie sau de variaţoarepe caile de cermunicaţie sau pe spaţiile verzi. Degradarea spaţiilor verzi de care aceslia.7.2. Cresierea pasaril şi animalelor, inclusiv a celor de agremeur. in condiţii necorespunza-roore de cumetrie şi mă. nesupraveglierea de carrc deţinătorii aceslora, precum şi neluaroamăsurilor necesare eviţani impactului nefavorabil asupm condiţiilor de mecliu şi asupra popuelaţiei, sau disuugerea si degradarea de care animale a unor bunuri de ulilimte publica,7.3. Murdarirea, cu marci-ii fecale a cailor rie circulaţie (drumuri. alei. Lmluare, cic) a spaţiilorverzi amenajare şi necuraţirea de cine prnprielan'i acestor animale,7.4. Accesul liber pe domeniul public al animalelor şi pasarilor domesţiec,
7,54 lmpredicarea desfasurarii acţiunilor de ecarisaj,
746. Debarcarea ,aduecren prin orice modalitaic a cainilor in comuna Bucu si lasnrca libera aacesmm

Ari. X _ Contravemlile prevăzute la an. 7, se sancţionează după cum urmeaza:

8,1. Cu amendă dela 501! leila 1500 lei contravenţiile dela punctele 7.1, 7.2,73.842. Cu mel-id:: dela 400 |: 1000 lei conlmvenliile de la punctele 7. 7 5.
3.3, Cu amenda de la 100!) In 25001eiconlmvenlia dela punctul 7.6



capitolulv

Contravent anctiuni privind nu ! atea deSEşurată in pietcalte locuri publice

Art. Conslituie contraventtr,daea nu sunt săvârşit: astfel incat, potrivit legii penale saconstituie infractiuni, urmatoarele fapte ce privesc activitatea desfăşurată in pieţe:
941 Deteriorarea sau distrugerea meselor de vânzare, dacă fapta nu consliluie lnf c\iune;9.2 Depozitarea marfurilor şi/sau ambalatelor in afara locurilor alocate prin inclti ere;93 Nelual'ea masurilor de mentinere pcrmcncnlâ a curăţeniei la locul de Vânzare şi înjurulacestuia precum şi pentru depozitarea gunuiului la locurile special amenajate din cadrul pietei,ori de câte ori este cazul;
9.4 Stationarea mijloacelor de transport pe caile destinate accesului publicului din jurul
platourilor pietelor. cu exceptia celor autorizate;
9.5 Accesul cu animale in spatiile de vanzare;

Art. la _ Contraventiile prevazute la art. 9 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

10.1 Cu amenda de la 700 la 2500 lei pentru wnlravcnţiade la alineatul 9,1;
10.1 Cu amenda dela 350 la 000 lei pentru persoane fizice si de la 400 In 900 lei pentrupersoanele iunelice, contraventie de la alineatul 9 2;
1043 Cu amenda dela 3001. 600 lei pentru persoane fizice şi de la 400 la 300 lei pentru
persoanele juridice, contraventin de la alineatul 93;
104 Cu amenda de la 400 la 500 lei pentru persoane fizice si de la 500 la 1000 lei pentru
persoanele juridice, contraventiile dela alineatele 9.4 şi 9.5;

l Contraventiile prevazute in prezenta hotarare se constata de catre primar sau
i speciali ai acestuiaprecurn si de politistii locali din subordinea primarului,care

sunt agenti constatatori, prin intocmirea unui proces—verbal.
(z) Pmcesul-vcrba] de constatare a contraventiei va cuprinde in mod nbligalorlu' data

şi locul unde este incheiat; numele. prenumele, calitatea Şl institutia dm care face parte agentul
constatator; ntnnele, prenumele, domiciliul si codul numeric personal ale contravenientuluidescrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei şi locului in care a fost săvârşllă,
precum si aratarea împrejur lor care pot servi la aprecierea gravitatii faptei şi la evaluarea
eventualelor pagube pricinuile; indicarea actului normativ prin care se stabileşte si se
sanctioneaza contraventia; indicarea socieiătjl de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca
urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitarii, in termen de 15 zile de la
data inmanarti sau comunicarii pmccsuluirverbal, a jumătate din minimul amenztr prevazute de
actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac şl instanta la care se depune plangerea
(3) în cazul contravenienttlor cetateni straini, persoane fara cetatenie sau cetateni romani cudomiciliul în strai ate, in procesul—vorba! vor fi cuprinse şi urmatoarele date: seria si numarul
paşaportului ori ale altui document de trecere u frontierei de stat. data eliberarii acestura şi
slatul cmîlent.
(4) în cazul in care contravenientul este minor procesuleverbal va cuprinde şi numclcc
prentunele şi domiciliul patintilcr sau ale altor reprezentanti ori ocrotitori legali ai acestuia,



au.
(5) in situatia in care conuavenientul este persoana jundioa in procesul-verbal se vor face
mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului sicodul useal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezina.
(o) În momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la
cunostinta oontravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de
constatare. obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica “Alti: mentiuni“.sub sanctiunea nulitatii procesuluirvcrbal,
(7)Lipsa uneia dintre mentiunile privind numele şi prenumele agentului constatator, numele siprenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit unasemenea cod, iar. in cazul persoanei juridice, lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei
săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitateapmccsuluirverbal. Nulitatea se constata şi din oficiu,
(a)Contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator, la cerere, actul de
identitate tm documentele in baza carora se fac mentiunile prevazute la alin,(2) si(3),in caz derefuz, pentru leg tmarea contravenierttului, agentul constatator poate apela la poliţişti,
jandarmi sau politisti locali.
(9) Procesulrverbal se semneaza pe Fiecare pagina de agentul constatator şi de contravenient. in
cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentulconstatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa ne conlirrnate de cel
putin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de
identitate al martorului si semnatura acestuia.
(10) Nu poatc avea calitatea de martor un alt agent constatator.
(ll)În lipsa unui martor agentul consmtator va preciza motivele care au condus la incheierea
procesului-verbal in acest mod.
(12) Daca o persoana savarseste mai multe contraventii constatate in acelaşi timp de acelasi
agent constatator. se încheie un singur proces-verbal,
(l3)Agentu1 constatator, prin procesulwerbal de constatare, aplică şi sancţiunea
(14) în cazul in care prin savarsirea contraventiei s-a cauzat o paguba şi extsta tarife de
evaluare a acesteia, persoana imputernicita sa aplice sanctiune-a stabileste şi despagubirea, cu
acordul expres al persoanei vatamare, facând mentiunea corespunzatoare in procesulverbai,
(15) Daca nu exista tarif de evaluare a pagubei persoana vatarnata îşi va putea valorifica
pretentiile potrivit dreptului comun
(lo) Persoana împutemicita sa aplice sancţiunea dispune si confiscarea bunurilor destinate,
folosite sau rezultate din contraventii. in toate situatiile agentul constatator va descrie în
procesul-verbal bunurile supuse connscarii şi va lua in privinta lor mnsurile de conservare sau
de valonticare prevazute de lege, facand mentiunile corespunzatoare in pmcesul-vcrbal.
(17) În cazul în care bunurile nu se gasesc contravenientul este obligat la plata contravalorii lor
in lei.
(18) Agentul constatator are obligatia sa stabileasca cine este proprietarul bunurilor cunftscalc
si. daca acestea apartin unei alu: persoane decat contravenientul, în procesul-verbal se vor
mentiona, daca este posibil, datele de identificam a pmpricmrului sau se vor preciza motivele
pentru care identificarea nu a fost posibila.
(19) Pmoesulrverbal se va inmana sau, după caz se va comunica, in copie, contravenientului
si, daca este cazul, partii vatamatc si proprietarului bunurilor confiscam.
(zu) Comunicarea se face de catre organul care a aplicat sanctiunea, în termen de cel mult doua
luni de la data aplicarii acesteia.
(11) Procesulwerbal de constatare a contraventiei este titlu de creanta şi instiintare de plata.
(22) Daca agentul constatator aplică şi sanctiunea, iar contravenicntui este prezent la incheierea
procesului-verbal, copia de pe acesta se inmaneaza conervenicmuluL făcândurse mentiune in
acest sens in procesul-vorba!.Contravenicntul va semna de primire.



19.(23) Dispoziţiile alin. (I) se aplica şi fata de celelalte persoane carora trebuie să li se comunicecopiahde pe procesul-verbal. duca sunt prezente la incheierea acestuia.(24) In cazul in care contravenientul nu cate prezent sau, deşi prezent, refuza sa semnezeprocesul-verbal, comunicarea acesntia se face de catrc agentul constatator, în termen de celmuli două luni dela data încheierii.
(25)Comunicarea procesului—verbal se face prin posta, cu aviz de primire. sau prin ansare ladomiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnew într-unproces-verbal, semnat de cel putin un martor.
(26) Contravenienlul poate achila, în \ermen de cel mult 15 7jlc de la data înmânarli saucomunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ,agentul constatator lasai-id mentiune despre aceasa posibilitate în procesul-verbal.(27) Amenzile cuvenite bugetului local se achită, prin mijloace de plată online—daca acesteaexista prin instituţii de credit autorizate cu care exista incheiate convenţii sau la casieriaautomaţii administraţiei publice locale ori ale altor inslituţii publice abilitate să administrezeveniturile bugetelor locale indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează decetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa enntravenientului ori de locul săvârşirii conlravenţiei,prcctun si la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a Românie' () copie de pechilanţă se preda de catre contravenient agenlului constatator sau se trimite prin posta sauelectronic, prin e—mail, organului din cate acesta face parte.(28) Piata amenzilor contravenţionale achitate prin tnterrncdtul sisnemelor electronice de plataprevăzute de lege se dovedeşte prin prezentarea exuasului de cont al platitontlui sau a doveziide plata emise de catre sistemele de plati, aceasta specificând data şi ora efectuarii plati , înaceste situaţii se elimina obligativitatea pentru platitor de a preda o copie de pe extrasul de con!sau de pe dovada de plata emi de sistemul de plati catre agentul constatator sau organul dincare acesta face pane.
(29)Dispczitiile alinVZS se aplica şi în cazurile prevazutc la art. ll] alin. (2) din OG nr.2/20lll.dacă ccnmvenienlul nobilă jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentrutiecare dintre contravcnpile consuttato, tat-i ca prin totalizarc sa sc depaseasca maximulprevazut pentru contravenţii; cea mai era .
(30) Daca persoana imputerni 'ta si aplice sanctiunca apreciază ca fapta a fost savârşilă inastfel de condiţii incat, potri t legii penale, constituic infractiune, sesizează organul deurmarire penala compot/anti
(31) În cazul in care fapta a fos! urmarita ca infractiune şi ulterior s-a stabilit de catre procurorsau de către instanţa că ea ar putea constitui Contravcnţle. actul de sesizare sau de constatare afaptei. impreuna cu o oopte de pe rezolutia, ordonanta sau, dupa caz, de pc notararcajudecatoreasca. se trimite de indata organului in drept sa constate contraventie. pentru a luamasurile ce se impun conform legii
(32) Termenul de 6 luni pentru aplicarea sancţiunii in cazul prevazut laM curge de ladata sesizarii organului in drept sa aplice sanctiunen,
(33) impotriva pmecsuluirverbal de constatare a contravcnpei si de aplicare a sartctiunii sepoate face plângere in termen de 15 zile de la data inmânări sau comunicării acestuia.
(34) Partea vaamata poate face plângere numai în ceea ce priveşte despagubirea iar cel caruiaii aparţi bunurile conftscate. altul decat contravcnientul. numai in ceea ce priveste masuraccnfiscăr
(35) Plângerea se depune la Judecătoria Slobozia.
(35) Controlul aplicat-li şi execu i sancţiunilor contravenţionale principale si complementareeste de competenta exclusiva a instanţeijudecaloresti.
(37) Plângerea suspendă executarea. Plângerea persoanelor prevazute la trt. 3l alin. (2) din OG2/2001 suspenda executarea numai in ceea ce priveste despagubirea sau, dupa caz. masuraconfiscă—ini,



d(38) Judecatoria va fixa termen de judecală, care nu va depăşi 30 de zile şi va dispune citareacouuuveniemuiui sau, după caz. a persoanei care a făcu! plângerea, & organului care a aplicatsancţiunea. u martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a oricăror un:
pemqme în măsura să conthuie la rezolvalea temeinică a cauzei,
(39) In cazul în care fapta & avut ca um… pruducetea unui accident de circulmiev judecătoriava cita şi socielalea de asigurări menţională În procesulrvcrbal de consume a cunuavenţiei.(40)Pla(a amenzii se pune Face direct la casieria primariei comunei Bucu sau in contul RoDISTRELWIZIMSGMZXXXX deschis la Trezoreria munSlobozia.

Ar [Z.-Prevederile prezentei Hmanari se completeaza in mod corespun'a'nor cu cele din&va2000! privind regimul juridic al cunuaventiilomu modificarile si mmplelarileunei-marc.

M,!J-Lu dau adoplarii prezentei Hotarari se nbmga HCLmiki/2009 si HCL nici/2019,

Art.“ Primarul comunei Bucujmpnlemicilii sai si Politia locala Bucu vor duce laindeplinire prczenla Hm……"
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