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 PROIECT DE  HOTĂRÂRE nr. 26 

privind aprobarea Programului de gospodărire al Comunei Tamași, Județul Bacău pentru 

anul 2022 

 

          Consiliul local al al Comunei Tamași, județul Bacău, întrunit în şedinţă  ordinară în data 

de 27.04.2022: 

 

Având în vedere: 

➢ Referat de aprobare al Primarului Comunei Tamași, Județul Bacău privind necesitatea și 

oportunitatea proiectului înregistrat sub nr. 3328 din 15.04.2022; 

➢ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tamași; 

➢ Raportul de specialitate nr. 3263 din 14.04.2022 întocmit de către dl. Rotariu Florin, 

consilier asistent în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tamași, Județul 

Bacău;  

 

În conformitate cu prevederile: 

➢ art. 2 alin. (2), art. 4 alin. 1, art. 5 alin. (5), art. 8 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 180/2002 

privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare;  

➢ art. 3 alin. (1) și art. 5 din OUG 2/2021 privind regimul juridic al contravențiilor cu 

modificările și completările ulterioare;  

➢ O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările 

ulterioare;  

➢ O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare;  

➢ Legii nr. 32/2019 privind zootehnia cu modificările și completările ulterioare  

➢ Legii nr. 215/2004 privind organizarea activităților veterinare cu modificările și 

completările ulterioare;  

➢ Ordinului nr. 38/2019 a Președintelui Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru 

Siguranța Alimentelor privind zootehnia cu modificările și completările ulterioare;  

 
 În temeiul prevederilor art. 196 alin. 1), lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 

2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 
 

PROPUNE: 

 

Art. 1. Buna gospodărire a comunei Tamași, județul Bacău, păstrarea curățeniei, respectarea 

strictă a normelor de igienă, precum si activitatea de gospodărire, constituie o îndatorire civică 

a agenților economici, instituțiilor publice, a altor persoane juridice şi a tuturor locuitorilor 

comunei.  

Art. 2. (1) Agenții economici, instituțiile publice, alte persoane juridice din comuna Tamași, 

județul Bacău, au obligația de a menține permanent curățenia, starea de igienă a clădirilor, a 

anexelor, incidentelor și celorlalte spații pe care le dețin în proprietate sau în folosință.  



(2) În acest scop, le revin următoarele obligații:  

a) au obligația de a asigura întreținerea curățeniei pe străzile, drumurile și spațiile verzi din jurul 

incintelor;  

b) să întrețină în stare corespunzătoare clădirile în care își desfășoară activitatea, precum și pe 

cele pe care le au în administrare, prin efectuarea lucrărilor de reparații periodice și să asigure 

întreținerea fațadelor și a firmelor;  

c) să asigure curățenia la locul de depozitare a materialelor în curți și alte terenuri pe care le 

dețin și le folosesc;  

d) să efectueze igienizarea imobilelor prin acțiuni de curățenie, dezinsecție și deratizare;  

e) să asigure și să mențină curățenia străzilor și trotuarelor din jurul incintelor, precum și 

întreținerea spațiilor verzi de pe aceste artere, inclusiv înlăturarea zăpezii și a gheții în perioada 

de iarnă;  

f) să ia măsuri pentru evitarea producerii de zgomote peste limitele admise de normele legale, 

astfel încât să evite tulburarea liniștii locuitorilor între orele 23.00 – 06.00;  

g) să asigure locuri de depozitare a reziduurilor menajere până la ridicarea acestora de către 

angajații serviciului de salubritate;  

h) de a preda deșeurile selective către agentul de salubritate, în scopul valorificării acestora;  

i) să asigure împrejmuirea corespunzătoare a imobilelor, precum și întreținerea spațiilor verzi;  

j) la eliberarea autorizațiilor de funcționare, societățile comerciale cu specific de producție au 

obligația de a prezenta contractul de salubritate încheiat cu operatorul autorizat;  

k) să predea către salubrizare doar gunoiul menajer și cel selectiv, fără resturi 

vegetale/pietriș/demolări etc.  

l) se interzice deversarea apelor uzate, pluviale, menajere, fecaloide, dejecțiilor de la animale și 

păsări in cursurile de apă, rigole, șanțuri si pe drumurile publice  

m) se interzice depozitarea , abandonarea autovehicule uzate ori care nu mai funcționează, pe 

domeniul public al comunei;  

n) se interzice realizarea de fose pentru colectarea apelor uzate, etc. fără îndeplinirea condițiilor 

de autorizare;  

o) se interzice depozitarea gunoaielor de orice fel pe proprietățile cetățenilor, fie de către 

proprietari, fie de către terțe persoane fără îndeplinirea condițiilor legale;  

p) se interzice abandonarea pe domeniul public, pășuni, cursuri de apă sau pe căile de 

comunicație a animalelor moarte;  

q) se interzice hrănirea pe lângă locuințele cetățenilor a câinilor fără stăpân, care devin agresivi 

si constituie un pericol pentru bunuri și persoane;  

r) se interzice aprinderea vegetației de orice fel, în scopul curățării unor terenuri, cu riscul 

scăpării focului de sub control cu consecințe pentru bunuri si persoane;  

s) se interzice arderea resturilor vegetale si de orice fel precum cabluri cauciucuri, plastice, cu 

consecințe pentru mediu;  

t) se interzice blocarea căilor de comunicație chiar si temporară cu vehicule, autovehicule, 

diverse obstacole care pot împiedica intervenția autorităților pentru activități de deszăpezire, 

modernizarea și întreținerea drumurilor, intervenția la diferite calamități;  

u) se interzice blocarea accesului la hidranți sau la sursele de alimentare ale ISU – semnalizate 

corespunzător;  

v) cetățenii care se învecinează cu cursurile de ape și nu sunt racordați la rețeaua publică de 

canalizare si au fose proprii, trebuie să facă dovada in fața organelor de control că au contracte 

încheiate cu societăți de vidanjare.  

w) afișarea, la loc vizibil, a firmei, cu elementele de identificare și programul de lucru.  

 



Art. 3. (1) Toți locuitorii comunei Tamași, județul Bacău, au datoria de a asigura întreținerea, 

repararea locuințelor, anexelor, curților, împrejmuirea acestora, precum și de a participa la 

realizarea măsurilor privind gospodărirea localității;  

(2) În acest scop, au următoarele obligații:  

a) să execute lucrările de întreținere și reparare a locuințelor și anexelor gospodărești;  

b) să asigure zugrăvirea și vopsirea pârților exterioare ale clădirilor, să efectueze lucrări de 

reparații și întreținere a fațadelor locuințelor;  

c) să depoziteze rezidirile menajere în recipiente, în incinta gospodăriei, până la ridicarea 

acestora de către serviciul de salubritate;  

d) să întrețină curățenia și igiena în locuințe, în anexe, în grădini si pe celelalte terenuri pe care 

le dețin sau folosesc;  

e) să mențină în stare corespunzătoare împrejmuirile imobilelor și să îngrijească pomii, spațiile 

verzi din curți și din fața imobilelor pe care le dețin în proprietate sau folosință;  

f) să nu depoziteze/arunce sau astupe șanțurile de scurgere a apei pluviale executate pe domeniul 

public sau privat al Comunei Tamași;  

g) să curețe trotuarele, rigolele, șanțurile, partea carosabilă a străzii sau a drumurilor, să 

îndepărteze zăpada și gheața în dreptul imobilelor din care locuiesc și să salubrizeze malurile și 

albiile cursurilor de apă cu care se învecinează;  

h) să asigure întreținerea drumurilor, trotuarelor, șanțurilor, podurilor, podețelor și fântânilor;  

i) să nu lase animalele și păsările de curte libere (vaci, cai, capre, găini, curci, gâște, etc.) pe 

străzi sau pe trotuare, se interzice deplasarea cu animalele pe trotuare;  

j) să păstreze și să nu degradeze băncile, coșurile publice, indicatoarele, panourile de afișaj, 

împrejmuirile, cabinele telefonice, monumentele din comună, stațiile de maxi-taxi, lămpile 

montate pe stâlpii de iluminat public şi alte bunuri amplasate în locurile publice ale localității;  

k) toaletarea arborilor și arbuștilor care afectează domeniul public, rețelele de electricitate și 

telefonie precum și accesul vehiculelor serviciilor publice și ale cetățenilor;  

l) se interzice persoanelor care au concesionat/închiriat terenuri cu destinația – pășune, să 

realizeze fundații betonate și din zidărie, să nu realizeze delimitări cu garduri sau împrejmuiri, 

altele decât țarcuri, saivane, împrejmuiri temporare.  

m) se interzice abandonarea animalelor(câinilor, pisicilor si a altor animale ) pe domeniul public,  

n) să dispună masuri de igienizare, deratizare a locuințelor si adăposturilor de animale astfel 

încât sa nu sa nu cauzeze disconfort vizual si olfactiv;  

o) sa nu crească/țină in curte mai multe animale/ păsări decât numărul prevăzut de lege iar prin 

asta sa producă zgomot, miros, disconfort de orice fel vecinilor ;  

p) proprietarii de terenuri agricole sa dispună masuri de prevenire si combatere a îmburuienații 

cu ambrozie - planta recunoscuta pentru efectele nocive asupra stării de sănătate a oamenilor.  

 

Art. 4. Obligații comune pentru cetățenii din localitate, societăți comerciale și instituții publice:  

a) se interzice staționarea mijloacelor de transport, depozitarea materialelor de construcție pe 

trotuare și pe domeniul public;  

b) pe tot parcursul anului, proprietarii din vecinătatea trotuarelor vor asigura salubrizarea 

acestora în scopul unei bune desfășurări a traficului pietonal;  

c) trotuarele care vor fi degradate de riverani vor fi reparate de către cei care le-au distrus pe 

propria cheltuială;  

d) este interzisă spargerea lemnelor pe căile publice;  

e) este interzisă transportarea și depozitarea de gunoaie, moloz, resturi menajere pe islazul 

comunei și pe malurile cursurilor de apă;  

f) este interzisă parcarea sau staționarea vehiculelor cu tracțiune animală, autovehiculelor, 

utilajelor agricole pe spațiile verzi, trotuare și alei pietonale;  



g) este interzisă depozitarea materialelor de construcție, a lemnelor de foc, a furajelor pentru 

animale pe căile de comunicație sau alte locuri publice mai mult de 3 zile;  

h) este interzisă evacuarea deșeurilor menajere sau a dejecțiilor, precum și aruncarea cadavrelor 

de animale în stradă, șanțuri, rigole sau cursuri de apă;  

i) Este interzic pășunatul animalelor în parcuri, pe zone verzi, zone de agrement, pe marginea 

străzilor comunei, în curtea școlilor, grădinițelor, bisericilor și a cimitirelor;  

j) este interzisă scoaterea animalelor la pășunat pe islazul comunei în afara perioadei stabilite de 

Consiliul Local, indiferent dacă s-a plătit sau nu taxa de pășunat și/sau cetățeanul are un contract 

care permite pășunatul în arealul pășunii comunale;  

k) este interzisă tăierea păsărilor și animalelor pe străzi, în locurile publice, sacrificarea fiind 

permisă numai în locuri special amenajate de organele competente;  

l) este interzisă practicarea jocurilor de noroc, precum și a jocurilor sportive în parcuri și pe 

spațiile verzi, afară de locurile amenajate în acest sens;  

m) este interzisă scrierea, lipirea sau expunerea de afișe, anunțuri sau panouri cu diferite 

inscripții în alte locuri decât cele special amenajate, precum și afișarea acestor materiale de către 

alte persoane decât cele îndreptățite/autorizate;  

n) este interzisă folosirea instalațiilor pentru jocuri de copii de către alte persoane decât de către 

copii;  

o) este interzisă degradarea indicatoarelor sau a panourilor privind circulația pe drumurile 

publice;  

p) este interzisă depozitarea materialelor (nisip, lemne, cărbuni, pietriș, ş.a.) pe căile publice, 

mai mult de 48 de ore;  

q) curățarea pășunii comunale de spini, deșeuri plastice, mușunoaie, etc, prin mobilizarea 

crescătorilor de animale care dețin contracte de pășunat pe suprafețele respective;  

r) se interzice exploatarea de lut din versanți și alte locuri periculoase situate pe teritoriul 

administrativ al comunei Tamași, județul Bacău;  

s) se interzice predarea către operatorii de la salubritate a altor deșeuri decât cele menajere și 

cele selectate separat, de exemplu resturi vegetale/pietriș/demolări/pământ etc  

t) se interzice aruncarea anvelopelor uzate, plasticelor, uleiurilor rezultate din activitățile service 

auto, in alte locuri decât unități specializate de colectarea acestor deșeuri, sens in care se vor 

prezenta organelor de control documente justificative în acest sens;  

u) se interzice depozitarea gunoiului de grajd sau de orice fel provenit din gospodăriile 

individuale sau din activitatea persoanelor juridice pe marginea proprietăților agricole deținute 

cu orice titlu;  

v) se interzice depozitarea deșeurilor, altele decât cele colectate selectiv pe platformele publice 

înființate în acest sens. v) se interzice degradarea terenurilor agricole prin excavarea stratului 

fertil, ori prin extragerea de balast nisip si îngroparea diferitelor deșeuri cu impact pentru mediu;  

w) se interzice efectuarea lucrărilor de orice fel in albiile apelor si in zona de protecție a acestora, 

cauzând prin aceasta risc de inundație ;  

 

Art. 5. Toți cei care construiesc sau desființează (demolează) o construcție, au următoarele 

obligații:  

a) să depoziteze materialele noi sau cele rezultate din demolări, reparații sau alte operațiuni în 

interiorul proprietății sau pe locul stabilit de Primărie;  

b) să ridice imediat și să depoziteze pământul, molozul sau orice materiale reziduuri rezultate de 

la lucrările respective, numai în locuri speciale destinate în acest scop.  

c) să prezinte organelor de control documente cu care să facă dovada predării deșeurilor rezultate 

din construcții către depozite de colectarea deșeurilor;  



d) la solicitarea autorizației de demolare /construire sa prezinte contract încheiat cu societatea 

de salubritate din care sa rezulte situația deșeurilor rezultate (eternit, spărturi din beton, alte 

materiale )  

 

Art. 6. Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:  

a) încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) l), m), n), o), p), 

q), r), s), t), u) și v) cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;  

b) încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) și k) cu amendă de la 

750 lei la 1500 lei;  

c) încălcarea prevederilor art. 4 lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s) 

și t), ț) și u) cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei;  

d) încălcarea prevederilor art. 5 lit. a),b),c) – cu amenda de la 1500 – 2400 lei  

 

Art. 7. Constatarea contravențiilor și sancțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de către 

primarul comunei și împuterniciții acestuia, poliția locală, precum și de către ofițerii și 

subofițerii de poliție.  

 

Art. 8. Contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile art. 20 pct. 

(10) din Legea 203/2018 coroborat cu art. 28 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic 

al contravențiilor.  

 

Art. 9. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 60/2021 precum și orice 

alt act administrativ/HCL contrar emis de autoritățile administrației publice locale.  

 

Art.10. Primarul comunei Tamași, județul Bacău va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri.  

 

Art.11. Secretarul general al comunei Tamași, județul Bacău va aduce la cunoștință publică 

prezenta hotărâre prin afișarea în locurile publice.  

 

Art. 12. Contravenientul poate achita amenda pe loc sau în termen de 15 zile de la data încheierii 

procesului verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator 

făcând mențiunea despre această posibilitate în procesul verbal.  

 

Art. 13. Plata amenzii se face la casieria Comunei Tamași, județul Bacău, iar o copie după 

chitanță se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă, la sediul 

primăriei în termen de 15 zile. În cazul în care, în termen de 15 zile, contravenientul achită 

jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ pentru fapta săvârșită, orice urmărire 

încetează.  

 

Art. 14. Împotriva procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției se poate face 

plângere în termen de 15 zile de la data comunicării sau înaintării acestuia, la judecătoria Bacău.  

 

Art.15. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile O.U.G. nr. 2/2001, privind 

regimul juridic al contravențiilor. 

 

              Initiator,                                                                            Avizat pentru legalitate, 

             Primar,                                                              Secretarul generalal Comunei Tamași            

Andrei Daniel Matieș                                                                        Ciocarlan Andreea



 


