
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBROEȘTI 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru completarea Regulamentului privind sănătatea populației și protecția mediului și 

de conviețuire socială la nivelul Comunei Dobroești, 
 adoptat prin H.C.L. Dobroești nr. 8 / 31.01.2019,  

completat prin H.C.L. Dobroești nr. 93 / 22.12.2020 și H.C.L. Dobroești nr. 56/27.06.2022 

 

 

Analizând temeiurile juridice: 
a. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările 

ulterioare; 

b. O.U.G. nr.. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 

c. art. 2 alin 2 si art. 15 din O.G. nr. 2/2001 cu privire la regimul juridic al contravențiilor 
– actualizată; 

d. Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

e. H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si 

funcționare a Poliției Locale; 
f. Legea nr. 227 / 2015 privind Cod Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
g. Legea 207 / 2015 privind Cod de Procedură Fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare; 

h. H.G nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2017 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
i. disp. art. 20, art. 27 şi art. 30 ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
j. Legea nr. 61 / 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, 
k. art. 129 alin. (2) lit. b și c din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019 

 

Ținând cont de: 
a. H.C.L.Dobroești nr. 8 /31.01.2019, pentru aprobarea Regulamentului privind sănătatea 

populației și protecția mediului și de conviețuire socială la nivelul Comunei Dobroești 
b. H.C.L.Dobroești nr. 93 /22.12.2020, pentru modificarea și completarea 

Regulamentului privind sănătatea populației și protecția mediului și de conviețuire socială la 
nivelul Comunei Dobroești; 

c. H.C.L.Dobroești nr. 56/27.06.2022, pentru modificarea și completarea 

Regulamentului privind sănătatea populației și protecția mediului și de conviețuire socială la 
nivelul Comunei Dobroești 

 



Luând act de: 
a. referatul de aprobare a d-lui. Primar Condu Valentin Laurențiu; 
b. referatul de specialitate înregistrat cu nr. 29496/24.11.2022; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi alin. (14),  art. 139 alin (1), art. 140 alin. (1), 
coroborat cu art. 196 alin (1) lit. a și art. 243 alin. (1) lit. a) din  Codul Administrativ adoptat 

prin O.U.G. nr. 57 / 2019, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBROEȘTI  
întrunit în a _____ a ședință din 2022,  

adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se completează Regulamentul pentru sănătatea populației și protecția mediului 
și de conviețuire socială la nivelul Comunei Dobroești adoptat prin H.C.L. Dobroești nr. 8 / 
31.01.2019 și modificat prin H.C.L. Dobroești nr. 93/22.12.2020 și H.C.L. Dobroești nr. 

56/27.06.2022 în sensul că după art. 201 se mai adaugă 2 articole, 202 și 203 care vor 

avea următorul conținut: 

Art. 202 Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite astfel încât, potrivit legii 
penale să constituie infracţiuni, următoarele fapte din domeniul folosirii şi 
întreţinerii străzilor, aleilor, trotuarelor, drumurilor şi celorlalte căi de circulaţie 
rutieră şi pietonală, cât şi privind transporturile rutiere:  

1. Ocuparea, blocarea căilor rutiere, aleilor, trotuarelor sau împiedicarea accesului 
autovehiculelor autorizate, în staţiile destinate transportului public de călători, în 
orice mod.  

2. Spargerea, săparea, sau orice intervenţie asupra străzilor, aleilor, trotuarelor 
sau celorlalte căi de circulaţie rutieră sau pietonală, indiferent de lucrare sau motiv 
(inclusiv intervenţiile la reţelele  subterane, aeriene şi căminele de vizitare) fără 
autorizaţiile sau avizele prealabile eliberate de organele competente, fără 
respectarea condiţiilor impuse în autorizaţie sau fara afisarea termenului de 
executie a lucrarii, a numarului de autorizatie si a numelui beneficiarului.  

3. Degradarea, prin orice mijloace, a îmbrăcăminţii suprafeţelor carosabile sau 
pietonale a arterelor de circulaţie.  

4. Nereaducerea la starea iniţială, în termenele prevăzute în autorizaţie şi/sau 
avizele de săpătură, a suprafeţelor carosabile sau pietonale degradate în urma 
intervenţiilor la reţelele  subterane pentru remedierea avariilor sau în urma 
executării lucrărilor de reparaţie sau construire a reţelelor  subterane sau cămine 
de vizitare, cât şi a oricăror alte lucrări autorizate.  



5. Refacerea necorespunzătoare (prin nerespectarea prescripţiilor tehnice, a 
normelor şi normativelor în domeniu) a sistemelor rutiere şi/sau a îmbrăcăminţilor 
suprafeţelor carosabile sau pietonale degradate în urma intervenţiilor la reţelele  
subterane, pentru remedierea avariilor, sau în urma executării lucrărilor de 

reparaţie sau construire a reţelelor  subterane sau cămine de vizitare, cât şi a 
oricăror alte lucrări autorizate.  

6. Deversarea rezidurilor de la animale sau a altor reziduuri de orice natura, 

blocarea sau înfundarea colectoarelor, gurilor de scurgere şi căminelor pentru apă 
menajeră sau pluvială de către cetăţeni sau agenţi economici.  

7. Neluarea, de către deţinătorii sau agenţii economici care le exploatează, a 
măsurilor de desfundare şi curăţare a colectoarelor, gurilor de scurgere şi 
căminelor pentru apa menajeră şi pluvială, în vederea evitării sau înlăturării 
inundaţiilor ori formării apelor stagnate.  

8. Montarea indicatoarelor pentru semnalizarea rutieră sau a indicatoarelor de 
orice fel cât şi executarea de marcaje rutiere, fără autorizaţiile prealabile eliberate 

de organele competente şi/sau fără respectarea standardelor şi reglementărilor în 
domeniu.  

9. Scoaterea, mutarea, deteriorarea sau distrugerea indicatoarelor de semnalizare 

rutieră şi/sau a marcajelor rutiere.  

10. Parcarea, staţionarea sau oprirea autovehiculelor cu masa totală maximă 
autorizată mai mare de 3,5 tone, în alte locuri decât cele special amenajate sau 
autorizate în acest scop.  

11. Obstructionarea traficului auto si pietonal cu vehicule oprite sau staționate pe 

troturare, stații de autobuz, scuaruri, insule de dirijare a circulatiei, zone si spatii 

verzi, parcuri, spatii si locuri de joaca pentru copii, in alveole, pe locurile de parcare 

rezervate pentru diferite activitati si caile de acces ale unor obiective sau pentru 

persoanele cu handicap, marcate si semnalizate corespunzator . 

12. Efectuarea pe stăzi, trotuare, în parcări sau pe alte suprafeţe din domeniul 
public, a lucrărilor de reparaţii la autovehicule care implică demontarea unor piese 
sau subansamble de pe autovehicule şi/sau sunt de natură să murdărească 
suprafeţe din domeniul public sau privat al comunei.  

13. Împrejmuirea, delimitarea, marcarea sub orice formă a domeniului public sau 
privat al comunei, de către orice persoană fizică sau juridică, în scopul de rezervare 

a unui drept exclusiv de utilizare a acestuia, în orice scop, fără a deţine avizele şi 
autorizaţiile cerute de lege sau alte reglementări în vigoare.  

Art. 203 Contravenţiile prevăzute la art. 202, se sancţionează după cum urmează:  
a) Cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, contravenţiile de la punctele 9,  

b) Cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.500 lei la 
2.500 lei pentru persoane juridice, contravenţiile de la punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11,  12, 13. 



c) Cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.500 lei la 
2.500 lei pentru persoane juridice, contravenţiile de la punctele 1, 2. 

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale Regulamentului pentru sănătatea populației și 
protecția mediului și de conviețuire socială la nivelul Comunei Dobroești rămân neschimate. 

Art. 3. Primarul, Secretarul General și compartimentele de specialitate din cadrul 
Primariei comunei Dobroeşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/ 2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 5.  Prezenta hotărâre are caracter normativ.  
 

Art. 6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică  prin grija secretarului comunei 

şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către: 
➢ Instituţia Prefectului Județului Ilfov ; 

➢ Serviciul Poliția Locală Dobroești; 
➢ Compartiment cadastru registru agricol; 

➢ structura Arhitect Șef; 
➢ biroul taxe și impozite locale, executări silite și autorizări  transport ; 
➢ Compartiment relaţii cu publicul, secretariat, registratură din Primăria Dobroești; 
➢ prin afișare la sediul  Primăriei Dobroești cât și pe site-ul www.primariadobroesti.ro 

 

     PRIMAR,       

CONDU VALENTIN LAURENȚIU     

  

 

 

         AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

              p.  Secretar General, 

                    Adriana Dumitru Geolea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primariadobroesti.ro/


 

R  O  M  A  N  I  A 

J  U  D  E  Ț  U  L     I  L  F  O V 

PRIMĂRIA COMUNEI DOBROEŞTI 
   

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind sănătatea populației și protecția 
mediului și de conviețuire socială la nivelul Comunei Dobroești, 

 adoptat prin H.C.L. Dobroești nr. 8 din data de 31.01.2019,  
completat prin H.C.L. Dobroești nr. 93 / 22.12.2020 și H.C.L. Dobroești nr. 56/27.06.2022 

 

 

Prin O.U.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, prin care se 
stabilesc obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor 
publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea 
unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora. 

Potrivit art. 24 din ordonanţa mai sus menţionată, este necesară adoptarea unei hotărâri a 
consiliului local în condiţiile, care să prevadă faptele săvârşite de instituţiile publice, agenţii 
economici, alte persoane juridice, precum şi de cetăţeni, care constituie contravenţii în domeniul 
bunei gospodăriri a localităţilor urbane şi rurale precum şi sancţiunile ce se pot aplica pentru acestea. 
În acest sens, a fost adoptată H.C.L. Dobroești nr. 8 din data de 31.01.2019 pentru aprobarea 
Regulamentului privind sănătatea populației și protecția mediului și de conviețuire socială la nivelul 
Comunei Dobroești, completată ulterior prin H.C.L. Dobnroești nr. 93 / 22.12.2020 și H.C.L. Dobroești 
nr. 56/27.06.2022. 

Ţinând cont de referatul de specialitate înregistrat cu nr. 24186/26.09.2022; 

În conformitate cu prevederile disp. art. 20, art. 27 și art. 30  din Legea nr. 273/2006, 
actualizată a finanțelor publice locale și art. 136 alin. 1, din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. 
nr. 57 / 2019; 

Totodată, având în vedere obligaţiile şi răspunderile consiliilor locale şi ale primarilor, 
obligaţiile instituţiilor publice, ale agenţilor economici şi ale celorlalte persoane juridice, obligaţiile 
cetăţenilor, toate stabilite prin O.G. nr. 21/2002 dar şi prevederile art. 18 ale aceleaşi ordonanţe, 
potrivit căreia detalierea obligaţiilor şi responsabilităţilor concrete care revin instituţiilor publice, 
agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor, potrivit prevederilor 
prezentei ordonanţe, se face prin hotărâri ale consiliului local, la propunerea primarului, propun spre 

Consiliului Local Proiect de hotărâre privind completarea  

Regulamentului privind sănătatea populației și protecția mediului și de conviețuire socială  
la nivelul Comunei Dobroești 

 

PRIMAR  

Valentin Laurențiu CONDU 

 



 

 

R  O  M  A  N  I  A 

J  U  D  E  Ț  U  L     I  L  F  O V 

PRIMĂRIA COMUNEI DOBROEŞTI 
   

 

 

Nr. 24186/26.09.2022 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 
pentru modificarea și completarea Regulamentului privind sănătatea populației și protecția 

mediului și de conviețuire socială la nivelul Comunei Dobroești, 
 adoptat prin H.C.L. Dobroești nr. 8 din data de 31.01.2019,  

completat prin H.C.L. Dobroești nr. 93 / 22.12.2020 și H.C.L. Dobroești nr. 56/27.06.2022 

 

 

 Ţinând cont de prevederile H.C.L. Dobroești nr. 8 din data de 31.01.2019 pentru 
aprobarea Regulamentului privind sănătatea populației și protecția mediului și de conviețuire socială la nivelul Comunei Dobroești și completarea prin H.C.L. Dobroești nr. 93 / 22.12.2020 și H.C.L. Dobroești nr. 56/27.06.2022 

 Ținând cont de faptul că de-a lungul anilor legislaţia avută în vedere la elaborarea Regulamentului de convieţuire socială a suferit o serie de modificări,  prin H.C.L. nr. 56/2022 s-a impus actualizarea corespunzătoare a acestuia. Totuși, modificările și completările aduse s-au dovedit a fi insuficiente, față de care, solicit completarea Regulamentului cu următoarele puncte: 
 

I Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite astfel încât, potrivit legii penale să constituie 
infracţiuni, următoarele fapte din domeniul folosirii şi întreţinerii străzilor, aleilor, trotuarelor, 
drumurilor şi celorlalte căi de circulaţie rutieră şi pietonală, cât şi privind transporturile rutiere:  

1. Ocuparea, blocarea căilor rutiere, aleilor, trotuarelor sau împiedicarea accesului autovehiculelor 
autorizate, în staţiile destinate transportului public de călători, în orice mod.  

2. Spargerea, săparea, sau orice intervenţie asupra străzilor, aleilor, trotuarelor sau celorlalte căi 
de circulaţie rutieră sau pietonală, indiferent de lucrare sau motiv (inclusiv intervenţiile la reţelele  
subterane, aeriene şi căminele de vizitare) fără autorizaţiile sau avizele prealabile eliberate de 

organele competente, fără respectarea condiţiilor impuse în autorizaţie sau fara afisarea 
termenului de executie a lucrarii, a numarului de autorizatie si a numelui beneficiarului.  

3. Degradarea, prin orice mijloace, a îmbrăcăminţii suprafeţelor carosabile sau pietonale a 
arterelor de circulaţie.  

4. Nereaducerea la starea iniţială, în termenele prevăzute în autorizaţie şi/sau avizele de săpătură, 
a suprafeţelor carosabile sau pietonale degradate în urma intervenţiilor la reţelele  subterane 

pentru remedierea avariilor sau în urma executării lucrărilor de reparaţie sau construire a 
reţelelor  subterane sau cămine de vizitare, cât şi a oricăror alte lucrări autorizate.  



5. Refacerea necorespunzătoare (prin nerespectarea prescripţiilor tehnice, a normelor şi 
normativelor în domeniu) a sistemelor rutiere şi/sau a îmbrăcăminţilor suprafeţelor carosabile sau 
pietonale degradate în urma intervenţiilor la reţelele  subterane, pentru remedierea avariilor, sau 
în urma executării lucrărilor de reparaţie sau construire a reţelelor  subterane sau cămine de 
vizitare, cât şi a oricăror alte lucrări autorizate.  

6. Deversarea rezidurilor de la animale sau a altor reziduuri de oricenatura, blocarea sau 

înfundarea colectoarelor, gurilor de scurgere şi căminelor pentru apă menajeră sau pluvială de 
către cetăţeni sau agenţi economici.  

7. Neluarea, de către deţinători sau agenţii economici care le exploatează, a măsurilor de 
desfundare şi curăţare a colectoarelor, gurilor de scurgere şi căminelor pentru apa menajeră şi 
pluvială, în vederea evitării sau înlăturării inundaţiilor ori formării apelor stagnate.  

8. Montarea indicatoarelor pentru semnalizarea rutieră sau a indicatoarelor de orice fel cât şi 
executarea de marcaje rutiere, fără autorizaţiile prealabile eliberate de organele competente 

şi/sau fără respectarea standardelor şi reglementărilor în domeniu.  

9. Scoaterea, mutarea, deteriorarea sau distrugerea indicatoarelor de semnalizare rutieră şi/sau a 
marcajelor rutiere.  

10. Parcarea, staţionarea sau oprirea autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare 
de 3,5 tone, în alte locuri decât cele special amenajate sau autorizate în acest scop.  

11. Obstructionarea traficului auto si pietonal cu vehicule oprite sau staionate pe troturare, 

scuaruri,  insule de dirijare a circulatiei, zone si spatii verzi, parcuri, spatii si locuri de joaca pentru 

copii, in alveole, pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activitati si caile de acces ale unor 

obiective sau pentru persoanele cu handicap, marcate si semnalizate corespunzator . 

12. Efectuarea pe stăzi, trotuare, în parcări sau pe alte suprafeţe din domeniul public, a lucrărilor 
de reparaţii la autovehicule care implică demontarea unor piese sau subansamble de pe 
autovehicule şi/sau sunt de natură să murdărească suprafeţe din domeniul public sau privat al 
comunei.  

13. Împrejmuirea, delimitarea, marcarea sub orice formă a domeniului public sau privat al 
comunei, de către orice persoană fizică sau juridică, în scopul de rezervare a unui drept exclusiv de 
utilizare a acestuia, în orice scop, fără a deţine avizele şi autorizaţiile cerute de lege sau alte 
reglementări în vigoare.  

II Contravenţiile prevăzute mai sus, se sancţionează după cum urmează:  
a) Cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, contravenţiile de la punctele 9,  

b) Cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru 
persoane juridice, contravenţiile de la punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,  12, 13. 

c) Cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru 
persoane juridice, contravenţiile de la punctele 1, 2. 

Totodată, asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, buna gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor 
administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor.  



propun spre dezbatere Consiliului Local al comunei Dobroești proiectul de hotărâre privind 
completarea Regulamentului privind sănătatea populației și protecția mediului și de conviețuire 
socială la nivelul Comunei Dobroești. 

 

 

 

VICEPRIMAR  

Valentin Marian ENCULESCU 

 

 

 

 

 

 


