
 1 

 
R O M Â N I A  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

Judeţul Timiş, 307041, Dudeştii-Noi, Calea Becicherecului,  nr. 29 
Tel.-fax: 0256/378294, 0256/378020 

E-fax: 0356/816494 

www.primariacomuneidudestiinoi.ro 
primariadudestiinoi@yahoo.com 

 

 

 Hotărârea 
Nr. 11 din 16 mar 2009 

 
privind unele măsuri de gospodărire şi înfrumuseţare 

a comunei Dudeştii Noi 
 

Ţinînd cont de necesitatea prezentării unitare a măsurilor ce ţin de 
buna gospodărire a comunei care în prezent sunt reglementate de HCL nr 26/2004, 
32/2004, 4/2006, 70/2005, respectiv 7/2009, 

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 10 consilieri din 10 prezenţi 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă 

următoarea hotărâre de consiliu local: 
 

CAP. I MĂSURI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 
 

Art. 1. Cetăţenii şi agenţii economici de pe raza comunei Dudeştii Noi trebuie să 
îşi desfăşoare activitatea şi să folosească serviciile publice cu bună credinţă şi 
respect faţă de mediul înconjurător şi efortul autorităţilor, să păstreze ordinea publică 
şi să trăiască în bună vecinătate cu ceilalţi consăteni sau agenţi economici. 

Art. 2. În spiritul civic ce trebuie să caracterizeze fiecare cetăţean, locuitorii 
comunei Dudeştii Noi sunt obligaţi să semnaleze autorităţilor locale şi să ia atitudine 
faţă de cei care nu respectă prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se interzice 
a) depozitarea pe domeniul public a materialelor de orice fel ca: utilaje, mărfuri, 

ambalaje, deşeuri, materiale de construcţie şi altele, fără aprobarea Primăriei 
Comunei Dudeştii Noi;  

b) aruncarea gunoaielor de orice fel în alte locuri decât cele amenajate în acest sens 
de către Primărie sau stabilite de Consiliul Local; 

c) deteriorarea sau distrugerea semnelor, indicatoarelor de orice fel, a panourilor 
precum şi a locurilor de afişaj, a becurilor şi instalaţiilor de iluminat public, a 
lucrărilor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi canalizare pluvială şi menajeră, a 
zonelor verzi, a pomilor de pe domeniul public, a clădirilor instituţiilor publice, a 
bisericilor şi monumentelor, a spaţiior şi intalaţiilor de joacă pentru copii, a 
terenurilor de sport sau a altor bunuri din patrimoniul public sau privat al Comunei 
Dudeştii Noi ori a Statului Român; 

d) lăsarea animalelor sau păsărilor pe străzi sau în locuri publice din intravilanul 
localităţii. 
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CAP. II MĂSURI PRIVIND PĂŞUNATUL 
 

Art. 4. Crescătorii de animale sunt obligaţi să respecte perioadele şi zonele 
atribuite pentru păşunat. 

Art. 5. (1) Păşunatul în perioada de interdicţie la păşunat se poate face doar pe 
suprafeţele de teren agricol proprietate privată cu acordul proprietarului şi cu 
anunţarea în scris a Primăriei pentru a se putea stabili de comun acord a itinerariului 
pe drumurile publice către locul de păşunat. 

Art. 6. Proprietarii de animale sunt obligaţi să supravegeze 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.  

Art. 7. Proprietarul de animale este responsabil pentru pagubele accidentale 
produse terţilor de către animalele proprii şi este dator la justa despăgubire către 
aceştia. 

Art. 8. Se interzice 
a) păşunatul în perioada de refacere a păşunii, respectiv 1 decembrie – 15 aprilie; 
b) părăsirea perimetrului de păşunat stabilit prin contract. 
 

CAP. III MĂSURI DE ORDINE PUBLICĂ 
 

Art. 9. Cetăţenii şi agenţii economici trebuie să păstreze pe teritoriul comunei 
Dudeştii Noi normele de ordine publică, să nu aducă atingere bunelor moravuri, să 
desfăşoare activităţile publice sau private festive sau de altă natură, care afectează 
mediul prin zgomot, deranj al ordinii existente sau poluare de orice fel doar cu 
aprobarea Primăriei şi, după caz, a vecinilor. 

Art. 10. Se interzice 
a) jocurile zgomotoase şi gălăgioase precum şi orice alte activităţi ce tulbură liniştea 

publică între orele de linişte din intervalul 22.00 – 6.00; 
b) deranjarea ordinii şi conturbarea bunei desfăşurări a adunărilor publice, a 

mitingurilor, a procesiunilor sau a întâlnirilor organizate de către Primărie sau cu 
autorizarea aceasteia. 

 

CAP. IV MĂSURI DE ÎNFRUMUSEŢARE A COMUNEI 
 
Art. 11.  Fiecare cetăţean, agent economic, proprietar, ori chiriaş de gospodărie 

este obligat să păstereze curat domeniul public din faţa gospodăriei, să tundă regulat 
iarba, să văruiască pomii, să cureţe şi să decolmateze şanţurile de scurgere a apei, 
să amenajeze şi să întreţină podeţele din dreptul curţilor, să cureţe de zăpadă 
trotuarele şi accesele din dreptul gospodăriei în sezonul rece; 

Art. 12. (1) Fiecare agent economic ce desfăşoară activităţi de comerţ trebuie să 
cureţe domeniul public din faţa sediului/punctului de lucru şi pe o rază de 100 m în 
caz că activitatea sa duce la murdărirea domeniului public al vecinilor. 

(2) Fiecare agent economic ce desfăşoară activităţi de comerţ este obligat să 
monteze coşuri de gunoi stradale în faţa sediului/punctului de lucru. 

(3) Fiecare agent economic ce desfăşoară activităţi de comerţ ori producţie este 
obligat să încheie cu Primăria sau cu o societate autorizată un contract de 
salubrizare. Termenul de realizare a acestei cerinţe este de 30 de zile de la emiterea 
prezentei hotărâri sau de 30 de zile de la începerea activităţii pentru firme nou 
înfiinţate sau pentru activităţi/ puncte de lucru noi. 

Art. 13. Se interzice 
a) scurgerea apei menajere sau reziduale în rigolele de canalizare pluvială sau în 

alte locuri publice; 
b) tăierea arborilor de pe domeniul public ori privat al Comunei Dudeştii Noi fără 

acordul Primăriei şi fără înlocuirea acestora; 
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CAP. V SANCŢIUNI 
 

Art. 14. Nerespectarea dispoziţiilor prezentei hotărâri reprezintă contravenţie şi 
se pedepseşte cu amendă după cum urmează: 
a) pentru nerespectarea art. 3 lit. a) şi d), art. 9 şi 10 cuantumul amenzii este între 

100 şi 2.000 de lei; 
b) pentru nerespectarea art. 3 lit. b), art. 4 şi 8  cuantumul amenzii este între 100 şi 

5.000 de lei; 
c) pentru nerespectarea art. 3 lit. c) cuantumul amenzii este între 100 şi 2.000 de lei; 

pe lângă plata amenzii, contravenientul fiind obligat să repare, să înlocuiască 
obiectele cu altele identice sau de valoare mai mare sau să achite contravaloarea 
lucrărilor de reparaţii sau a bunurilor deteriorate în baza unui document de 
evaluare a prejudiciului realizat de Primărie; 

d) pentru nerespectarea art. 11 cuantumul amenzii este între 50 şi 1.500 de lei; 
e) pentru nerespectarea art. 12, alin. (1) şi (2) cuantumul amenzii este între 200 şi 

3.000 de lei; 
f) pentru nerespectarea art. 12, alin. (3) cuantumul amenzii este între 350 şi 5000 de 

lei. 
Art. 15. Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii prin completarea 

procesului verbal de amendă se realizează de către lucrătorii de poliţie sau de 
persoane din aparatul primarului numite cu atribuţii în acest sens prin dispoziţie. 

Art. 16. (1) Debitul constituit de amenda aplicată pentru nerespectarea prezentei 
hotărâri constituie venit la bugetul local al comunei Dudeştii Noi. 

(2) Debitul constituit de amenda aplicată pentru nerespectarea prezentei hotărâri 
poate fi stins integral pentru persoanele care achită jumătate din cuantumul amenzii în 
termen de două zile lucrătoare de la data de pe procesul verbal, respectiv de la data 
comunicării în cazul în care contravenientul refuză să semneze procesul verbal de 
contravenţie. 
 

CAP. VI ALTE DISPOZIŢII 
 

Art. 17. De la data intrării în vigoarea prezentei hotărâri se abrogă hotărârile 
Consiliului Local al Comunei Dudeştii Noi nr. 26/2004, 32/2004, 4/2006, 70/2005, 
respectiv 7/2009. 

Art. 18. Prezenta hotărâre a Consiliului Local intră în vigoare de la momentul 
aducerii la cunoştiinţa locuitorilor comunei Dudeştii Noi. 

Art. 19. Prezenta hotărâre a Consiliului Local se comunică: 
a) primarului comunei Dudeştii Noi; 
b) Postului de Poliţie Dudeştii Noi; 
c) cetăţenilor şi agenţilor economici prin afişare şi prin publicare în publicaţia de 

informare comunală „Dudeşteanul”; 
d) Instituţiei Prefectului pentru controlul legalităţii. 

           
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                Cons. Ion Goşa                            Avizează pentru legalitate: 
                                                                                             SECRETAR, 

      Nicolae GEHL 
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