Măsuri de îmbunatătire a activităţilor de gospodărire,
curăţenie, întreţinere, păstrarea liniştii si ordinii publice
precum şi a activităţilor comerciale şi conservarea mediului
în oraşul Tălmaciu (05.04.2016)
Anexa la HCL nr.___________/2016
Capitolul -I Măsuri de îmbunatătire a activităţilor de gospodărire, curăţenie, întreţinere,
păstrarealiniştii si ordinii publice precum şi a activităţilor comerciale şi conservarea
mediului în oraşul Tălmaciu

Art.1. Regiile autonome, societăţile comerciale cu capital de stat, mixt sau privat, instituţiile,
unităţile de cooperaţie sunt obligate să ia măsuri pentru asigurarea curăţeniei şi îmbunătăţirea
aspectului edilitar al clădirilor, curţilor, împrejmuirilor, căilor de acces, precum şi a străzilor,
drumurilor şi zonelor verzi înconjurătoare. În acest scop le revin următoarele obligaţii:
1. a) Să întreţină în stare corespunzătoare clădirile, tonetele, butiqurile unde îşi desfăşoară
activitatea cu titlu de folosinţă sau proprietate, prin asigurarea spălării geamurilor şi a
vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor, zugrăvirea faţadelor, etc;
2. b) Să asigure o permanentă stare de curăţenie în incintă, pe terenurile pe care le întreţin,
precum şi pe căile de acces;
3. c) Să asigure împrejmuirea corespunzătoare a imobilelor, întreţinerea pomilor, florilor şi
a altor plantaţii din incinte;
4. d) Să asigure condiţii de igienă, prin operaţii de curăţire, dezinsecţie şi deratizare a
5. e) Să asigure curăţenia în jurul incintelor, a străzilor şi trotuarelor din jurul incintelor,
precum şi întreţinerea spatiilor verzi şi plantaţilor existente pe aceste artere.
Iarna
să cureţe zăpada şi gheaţa de pe trotuare, sloiurile de pe acoperişuri, să asigure circulaţia
normală a pietonilor;
6. f) Să păstreze curăţenia şi ordinea la locurile stabilite pentru depozitarea reziduurilor
(gunoaielor) menajere, stradale şi a materialelor refolosibile;
7. g) Agenţii economici şi instituţiile care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativă a
oraşului Tălmaciu sunt obligaţi să deţină pubelă pentru colectarea gunoiului;
8. h) Agenţii economici şi persoanele fizice din vecinătatea "Canalului Morii", râurilor
Tălmăcuţ, Râuşor, Râu, Sadu si Cibin, au obligaţia de a asigura curăţenia pe malurile
acestora;
9. i) Agenţii economici si instituţiile sunt obligaţi să încheie contracte cu o
unitatespecializată pentru transportul gunoiului şi deşeurilor.

Art.2. Agenţii economici sau persoanele fizice care execută lucrări edilitare şi care au obţinut în
prealabil autorizaţia de construire de la Primăria Oraşului Tălmaciu, sunt obligaţi să repare
îmbrăcămintea rutieră în condiţiile tehnice prevăzute în normativele tehnice şi să asigure
permanent condiţii pentru buna circulaţie a vehiculelor şi pietonilor.
1. a) Comitetele asociaţiilor de locatari, prin administrator şi responsabilii de imobile
auobligaţia să declare unităţilor specializate pe toţi membrii asociaţiei sau locatarii, în
vederea stabilirii taxelor aferente pentru colectarea reziduurilor menajere;

2. b) Lucrătorii unităţilor specializate pentru colectarea gunoiului menajer
vor ridicabidoanele sau containerele de la locul stabilit, dar nu mai departe de 30 metri,
le vormanipula cu grijă pentru a nu se degrada, păstrând curăţenia străzii, iar după golire
le vor pune la locul lor, curăţind amplasamentul, depozitarea pe carosabil fiind interzisă.
Lasesizarea asociaţiilor de locatari, agenţii economici sau instituţiile care
utilizeazărecipienţii prevăzuţi pentru populaţie, au obligaţia de a încheia un contract în
condiţiile1 lit.i;
3. c) Este interzisă depozitarea reziduurilor stradale chiar temporar, liber pe stradă, trotuare
sau locuri virane;
4. d) Vehiculele utilizate pentru transportul gunoiului menajer şi stradal, trebuie să
fieacoperite şi etanşe pentru a evita pierderea gunoiului în timpul transportului. Acestea
vor fi săptămânal dezinfectate prin spălare cu solutie de var. La fel se va proceda şi cu
Unităţile specializate au obligaţia să respecte graficele de colectare agunoaielor menajere
pe raza oraşului Tălmaciu;
Art.3. Regiile autonome, instituţiile, societăţile comerciale, agenţii economici şi
persoaneleparticulare autorizate să execute lucrări de construcţii, de reparaţii şi demolări de
clădiri, deinstalaţii tehnico-edilitare sau întreţinere a acestora au următoarele obligaţii:
1. a) Să împrejmuiască incintele de construcţii, şantierul lucrărilor în execuţie şi să ia
măsuri de întreţinere corespunzătoare a împrejmuirilor în conformitate cu
proiectul deorganizare de şantier;
2. b) Să depoziteze în ordine toate materialele necesare inclusiv cele rezultate
dindemolare sau săpături, în interiorul incintelor aprobate;
3. c) Să evacueze de îndată din zonele aflate în lucru, pământul, molozul şi alte reziduri şi
să le transporte pe traseele şi în locurile stabilite în acest scop, în condiţiile impuse de
serviciul de resort al Consiliului Local Tălmaciu. Şeful punctului de lucru va specifica pe
foaia de parcurs pentru conducătorul auto locul de depozitare a acestora şi traseele prin
oraş;
4. d) Să menţină ordinea şi curăţenia pe căile publice din zona de construcţii;
5. e) Să obţină aprobarea şi să respecte condiţiile din avizele date de serviciile publice ale
Consiliului Local Tălmaciu privind închirierea şi ocuparea străzilor sau a altor spaţii
publice, în vederea executării unor lucrări de construcţii şi să nu depoziteze pământ,
moloz, betoane şi resturi de materiale pe raza administrativă a oraşului Tălmaciu fără
aprobare;
6. f) Să evite producerea şi răspândirea prafului, prin stropirea cu apă a părţilor din clădirea
în curs de demolare şi a molozului încărcat în vehicule. Executanţii lucrărilor prevăzute
la acest articol sunt obligaţi să instaleze la loc vizibil, până la închiderea şantierului, un
panou pe care să fie inscripţionate: denumirea lucrării şi termenul de finalizare;
proiectantul, beneficiarul şi executantul, cu precizarea sediului şi a numărului de telefon
al fiecăruia; numele responsabilului de şantier, numărul autorizaţiei de construire. De
asemenea sunt obligaţi să asigure semnalizarea optică corespunzătoare a lucrărilor;
Art.4. Societăţile comerciale care au în administraţie reţele tehnico-edilitare subterane
suntobligate să asigure repararea părţii carosabile şi a trotuarelor străzilor degradate ca urmare a
intervenţiilor efectuate şi refacerea zonelor verzi conform dispoziţiei primarului;
Art.5. Agenţii economici cu profil de activitate comercială şi prestatoare de servicii, indiferent
de forma de organizare şi capital, cât şi personalul angajat sunt obligaţi:
1. a)
Să asigure menţinerea calităţii mărfurilor agroalimentare depozitate, respectândcerinţ
ele de protecţie a consumatorilor şi regulile generale de comerţ;

2. b) Să respecte cu stricteţe normele igienico-sanitare cu privire la producţia, depozitarea şi
desfacerea produselor alimentare;
3. c) Să întreţină în stare de curăţenie grupurile sociale, utilajele, mobilierul comercial
şireclamele publicitare;
4. d) Să participe la colectarea, îndepărtarea şi depozitarea reziduurilor în locuri
specialamenajate în acest scop;
5. e) Să urmărească ca personalul angajat, destinat activităţii comerciale şi prestatoare
deservicii să prezinte o ţinută vestimentară adecvată specificului de activitate, în
perfectăstare de curăţenie;
6. f) Să respecte normele de igienă şi sănătate publică şi să ia măsuri în permanenţă
pentrurealizarea măsurilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare;
Art.6. Asociaţiile locatarilor, deţinătorii de imobile sau apartamente, locatarii, toţi cetăţenii au
următoarele obligaţii cu privire la întreţinerea şi păstrarea curăţeniei clădirilor, locuinţelor,
anexelor gospodăreşti, incintelor, împrejmuirilor acestora, arterelor de circulaţie, a locurilor
publice şi menţinerea esteticii oraşului:
1. a) Să execute, în condiţiile
prevăzute de lege, lucrările de întreţinere, reparare şiconservare a locuinţelor şi
anexelor gospodăreşti şi de remediere a defecţiunilor lainstalaţiile de apă, de încălzire, la
coloanele de scurgere şi la canale. De asemenea, săîntreţină curăţenia şi igiena în
locuinţe, anexe gospodăreşti, curţi, grădini,sau alte terenuri pe care le deţin precum şi
în perimetrul acestora. Să efectueze, prin unităţilespecializate, lucrări de deratizare,
dezinfectie şi dezinsectie, în termen de 5 zile de laconstatarea apariţiei rozătoarelor,
insectelor sau a germenilor patogeni;
2. b) Să asigure potrivit legii, zugrăvirea şi vopsirea
părţilor exterioare ale clădirilor,înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor degradate, precum
şi efectuarea celorlalte lucrări de reparaţii şi întreţinere la faţadele imobilelor.
3. c) Să nu păstreze în suprafaţa locativă mărfuri, materiale sau alte bunuri care prin mirosul
ce-1 degajă deranjează ceilalţi locatari sau care, în contact cu agenţii atmosferici, se
descompun şi produc deteriorări sau degradări ale imobilului;
4. d) Să nu deterioreze şi să nu murdărească porţile, gardurile, jgheaburile, burlanele
şifaţadele clădirilor; să nu monteze garduri de sârmă ghimpată sau improvizaţii de
garduri din diferite materiale pentru terenurile şi imobilele situate în intravilanul
localităţilor;
5. e) Să nu folosească hârtii, cârpe, scânduri sau tablă în locul geamurilor lipsă de la uşile
şiferestrele expuse vederii;
6. f) Să aplice pe fiecare imobil, în loc vizibil, tăbliţe tipizate cu numărul de imobil;
7. g) Să nu usuce rufele şi să nu depoziteze mobilier, lăzi sau alte obiecte inestetice
în
balcoane, terase sau în jurul clădirilor de locuit expuse vederii publice;
8. h) Să întreţină în stare corespunzătoare împrejmuirile imobilelor şi acolo unde este cazul,
să
asigure curăţirea şi întreţinerea în permanentă a şanţurilor şi podeţelor în zona
acestora;
9. i) Să îngrijească pomii, florile, peluzele şi alte plantaţii din faţa şi perimetrul
imobilelorpe care le deţin şi în curți şi să le reamenajeze pe cele degradate;
10. j) Să asigure şi să menţină curăţenia trotuarelor aferente porţiunilor dintre imobile şi
carsosabil, a locurilor de parcare pe care le deţin sau le folosesc şi a drumurilor pâna la
ax;
1. k) Să păstreze curăţenia şi ordinea pe străzi, în parcuri, locuri de joacă pentru copii, locuri
de agrement, săli de spectacole şi alte locuri publice; de asemenea să nu ardă resturile
vegetale
şi menajere în curţi, pe străzi şi în containere;

1) Să păstreze în bună stare de folosinţă şi să nu degradeze băncile, coşurile pentru
hârtii,
indicatoarele, panourile de afisaj, cabinele telefonice şi alte asemenea dotări şi
mobilierul urban amplasat pe străzi, în parcuri şi alte locuri publice;
1. m) Să nu comercializeze, să nu consume seminţe pe străzi sau în alte locuri publice;
2. n) Să desfiinţeze împrejmuirile improvizate de pe străzi şi din jurul blocurilor de locuinţe
şi să
refacă spatiile verzi aparţinătoare domeniului public;
3. o) Să cureţe zăpada şi gheaţa imediat după depunere sau până la ora 8 dimineaţa de
pe
trotuarele şi rigolele din faţa imobilelor pe care le deţin sau le
administrează.
După curăţire, în cazul formării poleiului, trotuarele vor fi presărate
cu materiale Nu se permite aruncarea zăpezii din curţi pe trotuare sau carosabil;
4. p) Să nu desfiinţeze platformele gospodăreşti. Când bătătoarele pentru covoare nu
sunt
amplasate la platformele gospodăreşti se vor monta la cel puţin 6 metri de
ferestrele Baterea covoarelor se va face între orele 9-14 şi 17-20;
5. q) Toți cetăţenii oraşului Tălmaciu au obligaţia să se constituie în asociaţii de
locatari- proprietari,
după caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Toţi cetăţenii
oraşului
Tălmaciu,
organizaţi în asociaţii de locatari sau individual, sunt
obligaţi să încheie
contracte de salubritate menajeră (evacuarea reziduurilor
menajere din gospodării) cu o unitate
specializată care îşi desfăşoară activitatea în
zona respectivă. Depozitarea gunoaielor
menajere se va face numai în recipienți
(bidoane, containere, etc).
6. r) Cetăţenii care beneficiază de servicii de salubritate sunt obligaţi a deţine în
proprietate
recipienti de colectare a reziduurilor menajere, cu mânere şi capac (cu
excepţia celorcare
locuiesc în zone unde sunt amplasate containere);
7. s) Ridicarea de la populaţie a altor reziduuri decât cele menajere se poate face pe bază
de
comandă la unităţile specializate, achitându-se contravaloarea acesteia;
Art.7. În scopul menţinerii curăţeniei, a asigurării fluenţei circulaţiei şi creşterii niveluluiestetic
al oraşului se interzice:
1. a) Aruncarea sau depozitarea pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane, malurile râurilor
din
localităţi şi în alte locuri publice a gunoaielor si reziduurilor de orice fel;
2. b) Scoaterea gunoaielor şi a apelor uzate măturate din localuri, magazine sau imobile,
pestrăzi, precum şi amplasarea gunoiului măturat de pe trotuare în rigole sau pe carosabil;
3. c) Depozitarea pe străzi, trotuare, parcuri, grădini publice, terenuri virane şi pieţe
amaterialelor de orice fel, mărfuri, ambalaje, tonete, mese, grătare, materiale
deconstrucţii şi altele, fără aprobarea Serviciilor Publice ale Consiliului Local Tălmaciu
şi fără plata taxelor stabilite conform legii;
4. d) Spălarea autovehiculelor pe trotuare,străzi, în locurile de parcare sau alte locuri
5. e) În perioada de iarnă parcarea autovehiculelor se va face astfel încât să nu fie
stânjenită funcţionarea utilajelor de curăţenie şi de dezăpezire a străzilor;
6. f) Este interzisă lipirea, scrierea sau expunerea de afişe de orice fel în alte locuri decât pe
panourile speciale de afisaj, precum şi afişarea lor de către alte persoane decât cele
autorizate de Primăria Oraşului Tălmaciu. Ruperea afişelor amplasate legal este de
asemenea interzisă;
7. g) Se interzice expunerea spre vânzare a autovehiculelor de orice fel în parcări, pe străzi
sau în alte locuri publice din orașul Tălmaciu precum și abandonarea, staționarea,
părăsirea mijloacelor auto care nu mai sunt în stare de funcționare sau care nu sunt
prevăzute cu numere de înmaticulare;
8. h) Distrugerea, ridicarea, mutarea si degradarea indicatoarelor de circulatie si a
marcajelor pe reteaua stradala sau din parcari
9. i) Se interzice depozitarea gunoiului de grajd în Satul Tălmăcel în zona Rupturi sau pe
alte terenuri proprietate publică

10. j) Gunoiul de grajd din gospodăriile proprii din Satul Talmacel poate fi depozitat numai
pe terenul proprietate personală al celui care îl detine.
Art.8. Cu privire la creşterea animalelor se stabilesc următoarele:
1. a) Se interzice creşterea animalelor şi păsărilor de orice fel;
2. b) Circulaţia liberă a câinilor care nu sunt incadrati in categoria cainilor periculosi, pe
raza oraşului Tălmaciu precum şi a celor fără botniţă, lesă si carnet de sănătate este
interzisă. Nu se admite intrarea cu câini în localurile şi instituţiile publice, magazine,
pieţe de desfacere a produselor agro -alimentare, ştranduri, grădini publice, etc;
3. c) Deţinerea şi creşterea câinilor în apartamente situate în blocuri de locuinţe sau înclădiri
cu mai multe apartamente se poate face numai cu aprobarea asociaţiei de locatari
(proprietari); acolo unde nu există asociaţii, cu aprobarea tuturor celorlalţi locatari din
imobil. În apartamentele locuite în comun (dependinţe comune) este interzisă creşterea şi
întreţinerea câinilor;
4. d) În curţile de folosinţă comună, dacă sunt câini, se ţin legaţi ziua şi noaptea la cel
puţin10 metri distanţă de apartamente.
Art.9. Pentru asigurarea unei funcţionalităţi corespunzătoare şi conservarea fondului locativ şi a
spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, administrate de Primăria Oraşului Tălmaciu, se
interzice:
1. a) Spargerea coloanelor şi evacuarea apelor uzate menajere în subsoluri. Amenda
se suportă de către cei vinovaţi sau de către asociaţia de locatari (proprietari), cu
obligatia de a remedia coloanele si a igieniza subsolul, pe cheltuiala celui vinovat;
2. b) Degradarea instalaţiilor sanitare sau termice în locuinţe;
3. c) Degradarea acoperişurilor, teraselor prin montarea antenelor;
4. d) Schimbarea destinaţiei spatiului de folosinţă comună;
5. e) Împiedicarea folosirii normale a dependinţelor comune de către locatari;
Art.10. Pentru păstrarea ordinii şi liniştii publice în oraşul Tălmaciu se interzice:
1. a) Efectuarea de probe sonore, de către comercianţii de produse multimedia (cd-uri, dvduri,
casete audio, etc.), în spaţii deschise;
2. b) Producerea de zgomote de orice fel, de către persoanele fizice şi agenţii economici, de
natură să deranjeze vecinii cu excepţia cazurilor în care se desfăşoară activităţi autorizate
de Primarul Oraşului Tălmaciu sau există acordul în scris al vecinilor;
Capitolul -II Norme privind desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de comerţ în târguri şi oboare
Art.11. Activitatea de comerţ constă în desfacerea de produse agroalimentare şi alte bunuri de
utilitate publică în pieţe, târguri şi oboare. Pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în incinta
acestora, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să se conformeze următoarelor reguli:
1. a) Accesul autovehiculelor, mijloacelor de transport în incinta târgurilor, pieţelor se va
face numai în vederea depozitării sau ridicării produselor, ambalajelor sau deşeurilor,
accesul acestora în Târgul mixt de pe raza oraşului Tălmaciu se va face prin strada Mihai
Viteazu intersecţie cu strada Nicolae Bălcescu, iar ieşirea se va face în strada Mihai
Viteazu la Podul de pe Râul Sadului;
2. b) Este interzisă vânzarea produselor agricole (cereale) şi al produselor rezultate în urma
măcinării (făină, tărâţe, etc.) cu altă unitate de măsură (felderă) decât cea asigurată de
către Primăria Oraşului Tălmaciu;

3. c) Este interzisă depozitarea ambalajelor sau a produselor in piete, targuri si in alte locuri
decat cele stabilite si care impiedica circulatia normala;
4. d) Este interzisă comercializarea neautorizată şi consumul băuturilor alcoolice în
incintapieţelor, precum si vânzarea de preparate alimentare calde sau reci pe platourile
destinate comerţului curent;
5. e) Fiecare comerciant, cetăţean, este obligat să păstreze curăţenia pieţelor şi să manifeste
un comportament civilizat, pentru buna desfăşurare a activităţilor în pieţe. Seinterzice
vânzarea ambulantă a seminţelor comestibile şi a altor produse de acest fel care provoacă
murdărie;
6. f) Este interzisă aducerea sau prezentarea spre vânzare a produselor murdare, alterate sau
degradate;
7. g) Comercianţii şi cetăţenii sunt obligaţi să respecte programul de funcţionare precum şi
regulile stabilite de administraţia pieţelor în vederea asigurării unui climat civilizat
decomerţ;
8. h) Comercializarea produselor de origine animală se face numai în spatiile amenajate de
Administraţia Pieţelor, în condiţiile sanitar-veterinare în vigoare. Accesul în
spaţiileautorizate se face numai cu acordul scris al organelor sanitar-veterinare pentru
produsul, producătorul şi ziua respectivă. Răspunderea pentru nerespectarea celor de mai
sus menţionate revine comerciantului;
9. i) Comercianţii sunt obligaţi să cureţe zilnic, sau ori de câte ori este necesar
spaţiile deţinute;
10. j) Administraţia Pieţelor va amenaja şi întreţine în condiţii optime de ordine şi
curăţenie târgurile şi pieţele agroalimentare. În pieţe se vor instala bidoane acoperite cu
capac
pentru colectarea şi depozitarea rezidurilor;
11. k) Se interzice depozitarea deşeurilor menajere de către locatarii din
vecinătate în
containerele aparţinând pieţelor;
12. l) Se interzice sacrificarea animalelor sau a păsărilor în piaţa agroalimentară și Târgul
Mixt din Orașul Tălmaciu;
13. m) Se interzice comercializarea produselor second-hand (îmbăcăminte și încălțăminte)
în
Târgul Mixt din Orașul Tălmaciu
Capitolul -III Norme specifice privind protecţia, conservarea şi dezvoltarea parcurilor, plantaţiilor,
zonelor verzi şi surselor naturale de importanţă locală
Art.12. În vederea conservării şi dezvoltării parcurilor, zonelor florale, spaţiilor verzi
dinperimetrul oraşului Tălmaciu se interzice şi constituie contravenţie:
1. a) Tăierea sau scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieți ori lăstari, cu sau
fărăridicarea acestora;
2. b) Însuşirea fără drept, de arbori doborâţi de fenomene naturale sau de arbori, puieți, care
au fost tăiaţi sau scoşi din rădăcini;
3. c) Distrugerea prin orice mijloace sau degradarea arborilor, puieţilor, lăstarilor, precum şi
degradarea mobilierului urbanistic aferent,
4. d) Schimbarea destinaţiei zonelor verzi fără autorizaţie;
5. e) Circulaţia cu biciclete, motociclete sau alte vehicule în parcuri;
6. f) Păşunatul în parcuri, pe zonele verzi, pe străzile oraşului, în incintele şcolilor sau
ale altor instituţii publice;
7. g) Lăsarea liberă a animalelor, păsărilor pe străzi, în parcuri, grădini publice, zone verzi
sau alte locuri oprite accesului acestora;
8. h) Cosirea, fără autorizaţie, a ierbii din parcurile şi grădinile publice;
9. i) Distrugerea de zone verzi amenajate cu gazon, arbuşti, flori anuale, bienale sau
perene;

10. j) Degradarea zonelor verzi prin rupere, călcare, tăiere, etc.;
11. k) Înscrierea oricăror însemne pe băncile şi obiectele depuse în locurile publice, precum
șimontarea acestora de către persoane neautorizate;
12. l) Negreblarea frunzelor uscate şi nedistrugerea lor sau netransportul lor
în
locurile special amenajate pentru depozitare sau ardere;
Capitolul - IVÎntreţinerea şi asigurarea viabilităţii drumurilor publice
Art.13. Firmele de construcţii, agenţii economici, persoanele fizice care execută lucrări edilitare
realizate pe baza autorizaţiei de construire, sunt obligate să repare îmbrăcămintea rutieră în
condiţiile tehnice prevăzute în normativele tehnice, asigurând permanent, condiţii pentru buna
circulaţie a vehiculelor şi pietonilor;
Art.14. Societăţile comerciale şi alte unităţi care execută sau întreţin reţele de instalaţiisubterane
vor fixa şi vor menţine la cota nivelului stratului de uzură piesele vizibile ca: trape, capace la
căminele de vizitare, răsuflători de gaze şi altele. Se va menţine în bună stare stratul de uzură pe
traseul acestor instalaţii;
Art.l5. Se interzice înfundarea gurilor de scurgere pe străzi prin aruncarea diferitelor reziduuri
sau pământ de către cetăţeni sau lucrătorii de la salubritate în timpul curăţirii străzilor şi
rigolelor;
Art.l6. Societăţile comerciale sau alte unităţi care au în exploatare staţii de alimentare
cucarburanţi si lubrefianţi aamplasate pe domeniul public sunt obligate să întreţină şi să
reparepavajele şi spaţiile verzi aferente staţiilor;
Art.17. Toate lucrările edilitare, inclusiv organizările de şantier ale căror trasee se înscriu
îndomeniul public (străzi, spaţii verzi, parcuri, pieţe) se execută pe baza autorizaţiei eliberate de
serviciul urbanism al Consiliului Local Tălmaciu;
Art.l8. Constituie încălcări ale normelor legale şi se sancţionează conform prevederilorprezentei
hotărâri următoarele fapte:
1. a) Nerespectarea avizelor de principiu emise de serviciile publice ale Consiliului
LocalTălmaciu, de către proiectanţi, privind traseul lucrărilor subterane la sol şi aeriene
în zona străzilor, pieţelor şi spaţiilor verzi;
2. b) Nerespectarea condiţiilor cuprinse în avizul de execuţie al lucrărilor, precum şi a
cotelor din documentaţie în zona străzilor, pieţelor si spatiilor verzi;
3. c) Neanunţarea la serviciile publice ale Consiliului Local Tălmaciu a intervenţiilor în
urma avariilor sau deranjamentelor apărute în reţelele de gospodărire subterană;
4. d) Nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a punctelor de lucru ce
afecteazătrotuarele şi partea carosabilă a străzilor;
5. e) Diminuarea lăţimii trotuarelor prin crearea de acces în subsoluri şi demisoluri, sau
prin comerţ stradal neautorizat, precum şi modificarea cotei şi amplasamentului
fărăaprobarea serviciilor publice ale Consiliului Local Tălmaciu;
6. f) Diminuarea părţii carosabile a străzilor prin executarea de rampe de acces în
zona
rigolei sau prin practicarea
comerţului stradal;
7. g) Distrugerea prin circulaţia cu mijloace de transport şi utilaje neadecvate, sub orice
formă, a îmbrăcăminţii carosabile a străzilor, precum şi a marcajelor rutiere;

1. h) Parcarea utilajelor, remorcilor, camioanelor cu greutatea maximă autorizată mai
mare de 7,5 tone, autobuzelor este permisă numai în spatiile special amenajate;
2. i) Executarea şi racordarea de acces la străzile existente fără aprobarea organului
ceadministrează străzile;
3. j) Executarea de marcaje de către alte persoane decât cele autorizate, pe străzi, trotuare şi
în parcări, precum şi murdărirea stratului de uzură prin pierderi sau scurgeri de lubrefiant
sau carburant din autovehicule;
1. k) Desfacerea pavajelor şi executarea de săpături pe străzi, în pieţe sau parcuri, fără
avizul organelor tehnice ale Consiliului Local Tălmaciu ori în alte condiţii decât cele
prevăzute în avizul acordat pentru lucrare;
Capitolul -VSancțiuni contravenționale
Încălcarea prevederilor de la Capitolul I se sancționează cu amendă contravențională
astfel:
-Pentru persoane fizice, amendă de la 200 lei la 500 lei pentru încălcarea prevederilor de
la:
Art.1 litera a,b,c,d,e,f,g,h,i
Art.2 litera a,c
Art.6 litera a,b,c,d,e,h,i,j,k,l,m,n,o,q,p,r
Art.7 litera a,b,c,d,e,f,g,h,
Art.8 litera a,b,c,d
Art.9 litera a,b,c,d,e
Art.10 litera a,b
Art. 7 literele g,h - amendă de la 100 lei la 250 lei
-Pentru persoane juridice , amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru încălcarea prevederilor
de la:
Art.1 litera a,b,c,d,e,f,g,h,i,
Art.2 litera c,d
Art.3 litera a,b,c,d,e,f
Art.4
Art.5 litera a,b,c,d,e,f
Art.6 litera a,b,c,d,e,f,h,i,j,k,n,o,q

Art.7 litera a,b,c,d,e,h,
Art.10 litera a,b
Art. 7 literele g,h - amendă de la 250 lei la 500 lei
Încălcarea prevederilor de la Capitolul II se sancționează cu amendă contravențională
astfel:
-Pentru persoane fizice, amendă de la 200 lei la 500 lei pentru încălcarea prevederilor de
la:
Art.11 litera k,l
Art.11 litera m -amendă de la 500 lei la 1.000 lei
-Pentru persoane fizice, amendă de la 150 lei la 300 lei pentru încălcarea prevederilor de
la:
Art.11 litera a,b,c,d,e,f,g,h,i,
-Pentru persoane juridice,amendă de la 300 lei la 500 lei pentru încălcarea prevederilor de
la:
Art.11 litera a,b,c,d,e,f,g,h,i,j
-Pentru persoane juridice , amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru încălcarea prevederilor
de la:
Art.11 litera k,l
Art.11 litera m -amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei

Încălcarea prevederilor de la Capitolul III se sancționează cu amendă contravențională
astfel:
-Pentru persoane fizice, amendă de la 100 lei la 300 lei pentru încălcarea prevederilor de
la:
Art.12 litera a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,
Încălcarea prevederilor de la Capitolul IV se sancționează cu amendă contravențională
astfel:
-Pentru persoane fizice, amendă de la 200 lei la 500 lei pentru încălcarea prevederilor de
la:
Art.13
Art.15

Art.17
Art.18 litera a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,
-Pentru persoane juridice, amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru încălcarea prevederilor
de la:
Art.13
Art.14
Art.15
Art.16
Art.17
Art.18 litera a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,
Art.19. Pentru buna desfăşurare a traficului şi evitarea blocajelor pe străzile oraşului Tălmaciu se
va amplasa următorul semn de circulație „Staţionarea interzisă” a autovehiculelor cu greutate
maximă autorizată mai mare de 7,5 tone(cu excepţia locatarilor care se aprovizionează cu
materiale de construcţie) pe următoarele străzi:
-Gh.Lazăr;
-M.Viteazu;
-N.Bălcescu;
-22 Decembrie 1989;
-str. Iuliu Maniu;
- str. Gheorghe Bariţiu;
- str. Petru Maior;
- str. Andrei Şaguna;
- str. Petru Ţuţea;
- str. C-tin Noica;
- 1 Mai;
- str. 1 Decembrie;
-M.Eminescu;
-Pieţii
-Aleea Castanilor;

-Aleea Stadionului;
-Aleea Cascadei;
-Cibinului;
-S.Micu;
-Arinilor;
-Tălmăcelului;
-Satul Tălmăcel;
Nerespectarea prevederilor art.19 se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă
între 200 lei şi 500 lei;
Art.20.Organul constatator poate aplica în mod repetat, după fiecare somaţie la
carecontravenientul nu se conformează, o nouă amendă. La societăţile comerciale sau
instituţii,sancţionarea se poate aplica conducătorului acesteia, patronului sau persoanei care a
avut sarcina de a urmări îndeplinirea obligaţiilor respective, caz în care se aplică sancţiunile
prevăzute pentru persoanele fizice. Agentul constatator stabileşte amenda în cuprinsulprocesului
verbal de constatare a contravenţiei iar în afara sancţiunilor prevăzute mai sus, organul
constatator va putea stabili, în cuprinsul aceluiaşi proces verbal, când va fi cazul, şi valoarea
pagubei produse.
Art.21. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor săvârşite la prezenta hotărâre se face decătre:
1. a) Primar, ofiţeri, subofiţeri de poliţie națională precum şi poliţiştii locali pentru toate
contravenţiile;
2. b) Angajaţii împuterniciţi ai regiilor autonome pentru contravenţiile săvârşite în domeniul
lor de activitate;
3. c) Salariaţii Primăriei Oraşului Tălmaciu împuterniciţi prin dispoziţii ale
Primarului oraşului Tălmaciu;
4. d) Alte persoane anume împuternicite de către Primarul oraşului Tălmaciu;
Art.22. Pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor se recuperează în felul următor:
1. a) Situaţia în care există tarif de evaluare a pagubelor, agentul constatator care are dreptul
să aplice sancţiunea, stabileşte şi despăgubirea pe bază de tarif, făcând menţiunea
corespunzătoare în procesul verbal;
2. b) Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei, partea vătămată îşi va putea
valorificapretenţiile conform legislaţiei în vigoare;
Art.23. Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, se
poate face plângerea în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia. Plângerea însoţită de
copia procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, se depune laJudecatoria
Avrig -Judeţul Sibiu.
Art.24. Conform prevederilor art 28 din O.G. 2/2011-privind regimul juridic al contravenţiilor,
contravenientul poate achita în termen de 48 ore de la data încheierii sau primirii procesuluiverbal, jumătate din minimul amenzii.

Contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile dispoziţiile
OG nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul VI -Dispoziţii finale
Art.25. Prezenta hotărâre intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea ei;
Art.26. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL 101/2011, HCL 60/2012,
HCL 81/2014, HCL 151/2015, HCL 165/2015 emise de Consiliul Local Tălmaciu.

