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Hotărârea 
Nr. 7 din 26 ian 2009 

 
privind unele măsuri de gospodărire comunală şi sancţionarea unor 

contravenţii  
 

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

având la bază prevederile art. 36 alin. (3) lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin votul a 9 consilieri din 9 prezenţi 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă 

următoarea hotărâre de consiliu local: 
 

Art. 1.- Se interzice:  
a) depozitarea pe domeniul public a materialelor de orice fel ca: utilaje, 

mărfuri ambalaje, materiale de construcţie şi altele, fără aprobarea 
Consiliului Local al comunei, se sancţionează cu amendă de la 100 la 
2.000 lei; 

b) aruncarea gunoaielor de orice fel în alte locuri decât cele stabilite de 
Consiliul Local prin hotărâre, se sancţionează cu amendă de la 500 la 
5.000 lei; 

c) deteriorarea sau distrugerea semnelor, indicatoarelor de orice fel, a 
panourilor precum şi a locurilor de afişaj, a becurilor şi instalaţiilor de 
iluminat public, se sancţionează cu amendă de la 100 la 2.000 lei plus 
contravaloarea bunului deteriorat; 

d) jocurile zgomotoase şi gălăgioase precum şi orice alte activităţi ce 
tulbură liniştea publică între orele 22.00 – 6.00, se sancţionează cu 
amendă de la 100 la 2.000 lei; 

e) cetăţenii sunt obligaţi să supravegheze animalele de la ieşirea din curte 
până la locul de păşune şi invers, acestea fiind conduse pe partea 
carosabilă a drumului fără a stânjeni traficul rutier. De asemenea se 
interzice lăsarea animalelor şi păsărilor pe străzi. Nerespectarea acestor 
prevederi se sancţionează cu amendă de la 100 la 2.000 lei; 

f) proprietarii de imobile sunt obligaţi să întreţină terenul din faţa casei, să 
cureţe şanţurile de scurgere, să desfunde podeţele, să văruie pomii şi să 
întreţină în permanenţă trotuarele curate. Nerespectarea acestor 
prevederi se sancţionează cu amendă de la 100 la 2.000 lei; 

g) folosirea apei potabile de la reţeaua comunală fără sistem de 
contorizare. Persoanele găsite în situaţia de mai sus, vor fi debranşate 
de la reţeaua de apă a comunei şi sancţionate cu amendă de la 100 la 
2.000 lei. Aceştia vor putea solicita rebranşarea după achitarea amenzii 
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şi a taxei de branşare la casieria Primăriei. De asemenea se vor 
debraşa şi cei care au restanţe la plata consumumlui de apă potabilă, iar 
branşarea se va face în condiţiile aliniatului precedent; 

h) deranjarea ordinii si conturbarea bunei desfăşurării a adunărilor 
populare organizate cu autorizarea Primăriei sau de către această 
instituţie sau Primar, se sancţionează cu amendă de la 100 la 2.000 lei 

i) scurgerea apei menajere sau reziduală în stradă sau alte locuri, fiind 
permisă doar în locuri special amenajate pe proprietatea privată, iar 
scurgerile existente pe domeniul public să fie desfiinţate în termen de 60 
de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Hotărării a Consiliului 
Local. Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu amendă de 
la 500 la 5.000 lei; 

Art. 2.-  Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor din prezenta Hotărâre a 
Consiliului Local, se face de către Primarul, Viceprimarul comunei Dudeştii Noi, 
precum şi de lucrătorii de poliţie sau de către agenţi constatatori delegaţi din aparatul 
propriu al Primarului.  
 Art. 3.-   Prezenta Hotărâre a Consiliului Local intră în vigoare din momentul 
aducerii la cunoştiinţa locuitorilor comunei Dudeştii Noi şi revocă H.C.L. 26 /30 08 
2004. 

Art. 4.- Prezenta se comunică : 
   -Prefecturii Judeţului Timiş ;-Direcţia de Control a legalitaţii 

actelor şi Contencios Administrativ ; 
   -Dosar primărie ; 
   -Spre afişare avizier ;    
   -Primarului comunei  ; 
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