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                                                                                                                 Nr. 4/25.01.2007 
H O T Ă R Â R E 

 
REFERITOR LA: Stabilirea unor contravenţii privind normele de exploatare şi menţinere  
                             în bună stare a drumurilor publice, protecţia mediului, a spaţiilor verzi,  
                             organizarea şi desfăşurarea unei optime activităţi comerciale şi prestări  
                             servicii, precum şi normele de convieţuire socială, ordine şi linişte  
                             publică. 
 

 EXPUNERE DE MOTIVE: 
 Apariţia unor acte normative (legi, hotărâri de guvern) care reglementează o serie de domenii 
de activitate, cum ar fi protecţia mediului sau organizarea şi funcţionarea activităţilor comerciale şi 
prestări servicii, conform legislaţiei Uniunii Europene, impune  ca prin Hotărâre de Consiliu să se 
stabilească anumite sancţiuni pentru fapte care nu sunt cuprinse în această legislaţie. 
 

AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr. 1097//17.01.2007 al Direcţiei APLJ-C din cadrul Primăriei 

municipiului Caracal; 
-Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002; 
- Avizul Comisiei pentru activităţi social – culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi 

protecţia copiilor a Consiliului Local Caracal; 
- Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri, 

sesizări, a Consiliului Local Caracal; 
- prevederile art. 38 (6) lit. a), pct. 7, 9, 11 şi 16 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, completată şi modificată; 
În temeiul art. 46 (1)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, completată 

şi modificată prin Legea 286/2006; 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 - Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt 
comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: 

1) exercitarea oricăror activităţii de comerţ, prestări servicii, în orice fel de spaţii, inclusiv 
comerţ stradal, pe raza municipiului Caracal, fără achitarea taxelor zilnice aprobate de Consiliul 
local sau fără a deţine Autorizaţie de funcţionare emisă de Primarul municipiului Caracal; 

2) expunerea, vânzarea şi/sau prestarea serviciilor pe căile de acces (alei) spre structurile de 
vânzare sau pe spaţiile verzi; 

3) expunerea produselor în scop de reclamă, în afara structurilor de vânzare (faţade, 
balcoane, uşi, scări şi trotuarele clădirilor, pe crengile arborilor, etc) ca şi comercializarea acestora; 

4) depozitarea şi stocarea produselor şi ambalajelor pe trotuarele clădirilor, trotuare, străzi, 
spaţii verzi sau alte zone publice; 

5) vânzare de mărfuri cu termen de valabilitate exprimat sau cu alte proprietăţi organo-
leptice modificate, improprii pentru consum; 

6) amplasarea, pe zonele publice, la mai puţin de 50 m de intrarea în unităţile de învăţământ, 
biserici, spitale, unităţi militare, etc. a unor structuri de vânzare catre comercializează băuturi 
alcoolice, tutun, sau publicaţii, discuri, casete şi alte produse cu caracter obscen, precum şi a 
unităţilor de alimentaţie publică cu consum de băuturi alcoolice; 



7) modificarea, descompletarea, distrugerea sau sustragerea mobilierului ce compune locul 
de vânzare atribuit, sau care face parte din ansamblul pieţei, ca şi a instalaţiilor care asigură 
utilităţile pieţei; 

8) utilizarea  locurilor de comercializare din zonele publice fără păstrarea curăţeniei în 
perimetrul atribuit, pe întreaga perioadă a zilei; 

9) împiedicarea activităţii de igenizare a pieţelor în ansamblu, precum şi a locruilor de 
desfacere prin blocarea meselor peste noapte cu produse, ambalaje, scaune, lanţuri, etc. 

10) arderea prin foc deschis a diverselor materiale rezultate din activităţi comerciale 
(ambalaje, cartoane, hârtii, etc) în zonele publice ale municipiului Caracal; 

11) împiedicarea agentului constator în a-şi exercita atribuţiile de serviciu prin :  
a) refuzul utilizatorului zonelor publice de a pune la dispoziţia agentului constator 

documentele solicitate pentru stabilirea legalităţii funcţionării; 
b) refuzul utilizatorului zonelor publice de a da curs invitaţiei făcute de agentul constatator, 

respectarea datei şi orei nominalizate în document, ocazie cu care trebuie să prezinte şi documentele 
solicitate în invitaţie; 

12) desfăşurarea de activităţi în domeniul colectării de fonduri şi/sau bunuri materiale, în 
zonele publice, de către persoane juridice constituite în fundaţii sau asociaţii fără deţinerea 
autorizaţiei de funcţionare emisă de primarul municipiului Caracal; 

13) crearea de obstacole pe partea carosabilă sau pe trotuar prin depozitarea de materiale, 
obiecte sau alte produse, mai mult de 24 ore, ori săparea de gropi sau şanţuri în platforma drumului 
public în alte condiţii decât cele prevăzute în reglementările în vigoare; 

14) utilizarea mijloacelor de comunicare audio montate pe autovehicule, pentru mesaje 
promoţionale, ocazii festive (nunţi, botezuri, cununii), mesaje electorale şi altele asemenea, fără 
autorizaţia de funcţionare emisă de primarul municipiului Caracal; 

15) neîndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc 
sau pe care le folosesc în alte scopuri; 

16) depozitarea rezidurilor menajere şi a gunoiurilor în alte locuri decât cele special 
amenajate; 

17) depozitarea de deşeuri periculoase în alte locuri decât cele special amenajate; 
18) nepăstrarea curăţeniei şi ordinii la locurile de depozitare stabilite pentru rezidurile 

menajere, stradale şi materiale refolosibile; 
19) nemenţinerea în stare de curăţenie a spaţiilor în care se face precolectarea precum şi 

recipientele în care se colectează gunoiul menajer în vederea colectării; 
20) neexecutarea preselectării deşeurilor şi nepozitarea acestora pe tipuri de deşeuri în 

recipientele special destinate acolo unde au fost create posibilităţi de colectare separată; 
21) depunerea în spaţiile de precolectare şi introducerea în recipiente a deşeurilor rezultate 

din operaţiuni de demolare, reparaţii, construcţii, etc.; 
22) arderea gunoaielor în containere sau alături de acestea; 
23) ocuparea locurilor publice de parcare precum şi a spaţiilor verzi prin delimitări cu: 

lanţuri, bare, panouri, etc.; 
24) repararea, recondiţionarea sau spălarea autovehiculelor, motoretelor sau motocicletelor 

pe domeniul public al municipiului Caracal; 
25) lipirea de afişe, materiale publicitare, anunţuri, publicaţii în alte locuri decât cele 

autorizate; 
26) parcarea sau abandonarea autovehiculelor pe trotuare amenajate cu pavele, spaţii verzi, 

platouri sau alte locuri publice; 
27) degradarea băncilor, mobilierului stradal, robinetelor de apă stradale, fântânilor 

arteziene, coşurilor de hârti, indicatoarelor, panourilor de afişaj, cabinelor telefonice, statuilor, 
echipamentelor locurilor de joacă pentru copii şi a altor asemenea dotări amplasate pe străzi, în 
parcuri şi locuri publice; 

28) organizarea de mese festive gen picknic-uri, focuri de tabără, şi pentru preparat alimente 
pe domeniul public al municipiului Caracal, în alte locuri sau zile decât cele aprobate prin Hotărâri 
ale Consiliului local, cu excepţia zonelor de agrement; 

29) îndreptarea scurgerii apelor menajere şi a altor ape uzate spre şanţuri, ori în zona 
drumurilor publice şi împiedicarea funcţionării normală a şanţurilor, canalelor, drumurilor sau 
podeţelor; 

30)spălatul rufelor şi/sau covoarelor pe domeniul public, malul lacurilor, cursurilor de apă şi 
în zonele de protecţie a acestora; 



31) amenajarea de adăposturi pentru animale şi coteţe pentru păsări în afara zonelor stabilite 
prin autorizaţia de construire;  

32) amenajarea de suporţi pentru întins şi uscat rufe pe spaţiile verzi sau lângă blocurile de 
locuit, pe zidurile exterioare ale blocurilor; 

33) defrişarea de arbori, arbuşti, garduri vii, plante bienale, trandafiri, plante perene şi 
anuale fără obţinerea autorizaţiei; 

34) călcarea sau distrugerea materialului dendro-floricol din spaţiile verzi amenajate; 
35) degradarea reţelelor de canalizare a apei uzate; 
36) ocuparea domeniului public sau privat al municipiului Caracal cu împrejmuiri, cu 

adăposturi sau orice fel de construcţii provizorii neautorizate; 
37) accesul persoanelor cu câini în localurile publice şi magazine, cu excepţia câinilor de 

serviciu ai MApN, MAI, câinilor însoţitori special pregătiţi pentru persoane cu handicap;  
38) circulaţia liberă pe raza municipiului Caracal a cîinilor fără lesă şi botniţă, conform 

legislaţiei în vigoare; 
39) neridicarea dejecţiilor solide animale de pe domeniul public şi privat al municipiului 

Caracal ce provin de la animalele de companie; 
40) adăpostirea câinilor sau fără stapân în construcţii sau împrejmuiri provizorii neautorizate 

amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Caracal; 
41) adăpostirea sau creşterea cânilor cu stăpân sau fără stăpân în părţile comune ale 

imobilelor condominii, prin acestea înţelgându-se soluri, subsoluri, casa scărilor, beciuri, poduri, 
uscătorii, luminatoare, boxe şi alte asemenea; 

42) parcarea în staţiile taxi a unui număr mai mare de maşini taxi decât cel prevăzut, precum 
şi parcarea în afara limitelor spaţiilor de parcare; 

43) nemenţinerea liniştei, ordinii şi curăţeniei în staţiile taxi aprobate; 
44) nepermiterea accesului în staţiile taxi în vederea intervenţiilor cu personal şi utililaje 

pentru deszăpezire;  
45) spălarea autovehiculelor la izvoarele şi fântânile publice; 
46) folosirea aparaturii audio în staţiile taxi şi în trafic la o intensitate care să se audă din 

exterior; 
47) scăldatul în locuri neamenajate; 
48) intrarea în incinta şi în interiorul unităţilor de învăţământ  a persoanelor care nu au 

legătură cu activitatea desfăşurată de unitatea respectivă; 
49) cultivarea de legume, fructe, plante rădăcinoase în scopul consumului propriu sau 

comercializării, pe terenurile aferente imobilelor condominii; 
50) creşterea de animale şi păsări destinate consumului propriu în imobilele condominii sau 

în anexele acestora, ori în apropierea acestora; 
51) nerespectarea orarului de funcţionare de către deţinătorii spaţiilor comerciale; 
52) oprirea altor mijloace de transport în comun, în staţiile amenajate pentru acestea; 
53) necolectarea deşeurilor de orice fel rezultate din organizarea meselor tip picnic-uri şi 

preparate alimente, din zonele de agrement, de către cei care le produc; 
54) aruncare deşeurilor de orice natură (inclusiv mucuri de ţigări şi coji de seminţe) pe 

domeniul public şi privat al municipiului Caracal; 
55) abandonarea animalelor pe domeniul public şi privat al municipiului Caracal; 
Art. 2 Contravenţiile prevăzute la art. se sancţionează după cum urmează: 
a) cu amendă cuprinsă între 150 şi 800 lei, contravenţiile prevăzute la art. 1, pct. 1, 2, 7, 10, 

13 şi 14; 
b) cu amendă cuprinsă între 200 şi 1000 lei, contravenţiile prevăzute la art. 1, pct. 5, 6, 11 şi 

12; 
c) cu amendă cuprinsă între 100 şi 600 lei, contravenţiile prevăzute la art. 1, pct. 4, 8 şi 9; 
d) cu amendă cuprinsă între 500 şi 2500 lei, contravenţiile prevăzute la art. 1, pct. 15, 18, 19 

, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 şi 36; 
e) cu amendă cuprinsă între 100 şi 200 lei, contravenţiile prevăzute la art. 1, pct. 26, 37, 38, 

40 şi 41; 
f) cu amendă cuprinsă între 50 şi 300 lei, contravenţiile prevăzute la art. 1, pct. 42, 43, 44, 

45 şi 46; 
g) cu amendă cuprinsă între 100 şi 300 lei, contravenţiile prevăzute la art. 1, pct. 47; 
h) cu amendă cuprinsă între 20 şi 30 lei, contravenţiile prevăzute la art. 1, pct. 34; 
i) cu amendă cuprinsă între 500 şi 1000 lei, contravenţiile prevăzute la art. 1, pct. 33, 53; 



j) cu amendă cuprinsă între 15 şi 30 lei, contravenţiile prevăzute la art. 1, pct. 39; 
k) cu amendă cuprinsă între 150 şi 300 lei, contravenţiile prevăzute la art. 1, pct. 48; 
l) cu amendă cuprinsă între 100 şi 500 lei, contravenţiile prevăzute la art. 1, pct. 50; 
m) cu amendă cuprinsă între 50 şi 150 lei, contravenţiile prevăzute la art. 1, pct. 49; 
n) cu amendă cuprinsă între 50 şi 100 lei, contravenţiile prevăzute la art. 1, pct. 54; 
o) cu amendă cuprinsă între 200 şi 500 lei pentru persoane fizice şi 500-1500 pentru 

persoane juridice, contravenţiile prevăzute la art. 1, pct. 3; 
p) cu amendă cuprinsă între 500 şi 1000 lei pentru persoane fizice şi 1000-2000 pentru 

persoane juridice,, contravenţiile prevăzute la art. 1, pct.16, 51 şi 52; 
q) cu amendă cuprinsă între 300 şi 2000 lei, contravenţiile prevăzute la art. 1, pct. 55; 
r) cu amendă cuprinsă între 2000 şi 3000 lei pentru persoane fizice şi 3000-5000 pentru 

persoane juridice, contravenţiile prevăzute la art. 1, pct. 17; 
Art. 3 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se 

face de către împuterniciţii primarului municipiului Caracal,  personalul Poliţiei municipiului 
Caracal şi personalul Detaşamentului de Jandarmi Caracal. 

Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea  HCL 
Caracal nr. 55/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 5 Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile OG nr. 2/2001 cu 
modificări şi completări aprobată prin Legea nr. 180/2002. 

Art. 6  – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi 
juridice interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                          
                    

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

               DORU RĂDULESCU                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 
                                                                                           GHEORGHE CARIGOIU 

Nr. ……… din  
 ..………. 2007 


