REGULAMENT
Privind gospodărirea orașului Bolintin-Vale în domeniul igienizării, salubrizării
locurilor publice și de protecție a mediului.

Cap.I.Dispoziții Generale
Art.l.Prezentul Regulament s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 101/25.04.2006
modificată și republicată-privind Serviciul de salubrizare al localităților, a Ordonanței Guvernului
României nr.21/30.01.2002, modificată șj republicată-privind Gospodărirea localităților urbane și rurale
și art.45 din Legea nr.215/23.04.2001 modificată și republicată-Legea administrației publice locale.
Art.2.Prin prezentul Regulament se stabilesc faptele care întrunesc elementele constitutive ale unei
contravenții în domeniul igienizării, salubrizării și la protecția mediului pe raza orașului Bolintin Vale,
cuantumul sancțiunilor contravenționale, precum și organele abilitate pentru constatarea acestora și
aplicarea sancțiunilor contravenționale.
Cap.2.Igienizarea și salubrizarea orașului, curățirea străzilor și a altor locuri publice
Art.3. În vederea creării unor condiții de viață corespunzătoare pentru cetățenii orașului Bolintin
Vale, a menținerii și păstrării curățeniei, săvârșirea următoarelor fapte constituie contravenții:
a)depozitarea sau aruncarea gunoiului menjer sau de altă natură în alte locuri decat în pubele,
recipienți, containere;
b)murdărirea străzilor sau trotuarelor cu gunoi, moloz, resturi vegetale, noroi sau pamânt de pe
roțile autovehiculelor sau prin pierderi de materiale din caroseriile acestora;
c)colectarea neautorizată de către cetățeni de deșeuri din pubele, containere sau recipienți;
d)neevacuarea de către agenții economici sau persoanele fizice a gunoiului conform graficului
stabilit de operatorul de salubritate;
e)scoaterea gunoiului și a apelor reziduale din localuri, magazine, puncte de lucru sau imobile pe
străzi, trotuare sau zone verzi;
f)transportul gunoaielor de orice fel pe raza administrativă a orașului de către alte persoane, în
afară de operatorul de salubritate care este autorizat pentru această activitate;
g)neluarea măsurii de către agenții economici și instituțiile publice care își desfășoară activitatea pe
raza teritorială a orașului de amplasare la fiecare intrare dinspre stradă a unui coș de gunoi;
h)deversarea de materiale toxice, inflamabile sau explozive pe străzi, trotuare sau zone verzi, pe
malul apelor curgătoare sau în alte locuri publice, precum și efectuarea de lucrări de întreținere sau
reparații la autovehicule în aceste locuri, dacă prin aceastea se produc scurgeri de combustibili sau
lubrifianți;
i)depozitarea sau aruncarea de deșeuri de orice fel pe malul apelor curgătoare, pe marginea arterelor de
circulație, pe terenuri virane sau pe orice terenuri aparținând domenilui public sau privat al cetățenilor;
j)hrănirea animalelor fără stăpân pe domeniul public sau privat al orașului Bolintin Vale;

k)degradarea sau distrugerea parapeților de la poduri sau a parapeților de protecție a pietonilor.
Art.4.Contravențiile prevăzute la art.3 se sancționează cu amendă de la 200 lei la 500 lei pentru
persoanele fizice si de la 800 lei la 1.500 lei pentru persoanele juridice sau instituțiile publice, acolo
unde este cazul.
Art.5.Agentul constatator va stabili cantitatea de deșeuri depozitată sau transportată
necorespunzător de către contravenient făcând mențiunea corespunzătoare în procesul verbal de
constatare a contravenției. Tariful pentru paguba produsă de orice fel va fi de 77 lei/m.c. plus TV.A.,
valoare care se va actualiza în funcție de tarifele practicate de operatorul de salubritate. Deșeurile
rezultate ca urmare a săvârșirii contravenției vor fi ridicate, transportate și depozitate de operatorul de
salubritate de pe raza orașului la solicitarea și pe cheltuiala autorității publice, contravenientul urmând
să achite și valoarea pagubei către autoritate publică.
Cap.IILAmenajarea și întreținerea parcurilor, zonelor verzi, grădinilor publice, locurilor de
joacă pentru copii și a mobilierului urban.
Art.6.În vederea conservării parcurilor, zonelor verzi și a locurilor de joacă pentru copii, de pe raza
orașului Bolintin Vale, săvârșirea următoarele fapte constitue contravenții:
a)însușirea arborilor, puieților, lăstarilor doborâți de fenomene naturale, tăiați sau scoși din
rădăcini în urma unei aprobări legale de către alte persoane decat cele autorizate în acest sens;
b)distrugerea, degradarea în orice mod sau prin orice mijloace a mobilierului urban aferent
parcurilor și zonelor verzi, răsturnarea coșurilor de gunoi, așezarea cu picioarele pe băncile amplasate
în aceste zone;
c)schimbarea destinației zonelor verzi, fără autorizație;
d)circulația cu motociclete, motorete sau motoscutere în incinta parcurilor;
e)accesul cu animale de companie în incinta parcurilor de pe raza orașului Bolintin Vale;
f)lăsarea liberă a animalelor de companie pe zonele verzi de pe perimetrul public al orașului;
g)distrugerea zonelor verzi amenajate cu arbuști ornamentali;
h)practicarea jocurilor sportive sau distractive în afara locurilor special amenajate în acest scop;
i)fixarea pe arborii din parcuri sau zonele verzi ale orașului, inclusiv pe stâlpii de iluminat public de
afișe, anunțuri sau alte inscripții;
j)degradarea, murdărirea sau practicarea de inscripții sau însemne prin scrijelire a monumentelor de
orice fel;
k)distrugerea gardurilor și împrejmuirilor ornamentale de pe domeniul public al orașului;
l)folosirea fântânilor arteziene pentru spălat, scăldat, precum și aruncarea în bazinul acestora de
deșeuri, pietre sau alte obiecte;
m)aruncarea gunoiului pe aleile parcurilor sau pe zonele verzi, pe trotuarele adiacente acestora.
Art.7. Contravențiile prevăzute de art.6 se sancționează cu amendă de la 150 lei la 300 lei pentru
persoanele fizice și de la 300 lei la 1.000 lei pentru persoanele juridice.
Cap.IV. Protecția mediului
Art.8.Pentru protejarea mediului înconjurător, următoarele fapte constituie contravenții:
a)aprinderea deșeurilor de orice fel, în recipiente, în locuri publice sau private ale cetățenilor, dacă se
produce disconfort sau poluare atmosferică;
b)arderea miriștilor, tufărișului și vegetației ierboase uscate;
c)depozitarea neorganizată a materialelor și crearea de focare de infecție și insalubritate în incinta
șantierelor;
d)spălarea în apele naturale a ambalajelor de pesticide sau alte substanțe periculoase, precum și a
utilajelor care le-au transportat;

e)aprinderea sau arderea oricăror produse sau materiale în scopul recuperării deșeurilor
metalice conținute în acestea sau pentru distrugerea lor.
Art.9.Contravențiile prevăzute la art.8 se sancționează cu amendă de la 200 lei la 500 lei
pentru persoanele fizice și de la 800 lei la 1.500 lei pentru persoanele juridice sau instituțiile
publice, acolo unde este cazul.
Cap.V.Dispoziții finale
Art.10.Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezentul
regulament, se fac prin prin proces verbal de constatare și sancționare contravențională încheiat
de primar sau împuternicit al acestuia, de ofițerii și subofițerii de poliție, jandarmi, precum și de
către polițiștii locali.
Art.11.Dispozițiile privind contravențiile prevăzute în prezentul regulament se
completează cu prevederile Ordonanței Guvernului României nr.2/12.07.2001 cu
modificările ulterioare-privind Regimul juridic al contraventțiilor.
Art.12.Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului verbal sau, după caz de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii
prevăzute pentru fapta săvârșită, agentul constatator facând mențiune despre aceasta în
cuprinsul procesului verbal. Plata amenzii se face la casieria Primăriei oraș Bolintin Vale, iar
sumele încasate se fac venit la bugetul local.
Art.l3.Împotriva procesului verbal de contravenție se poate face plângere în termen de 15
zile de la data primirii acestuia la Judecătoria Bolintin Vale.
Art.14.Dacă prin fapta săvârșită de contravenient s-a cauzat și un prejudiciu și nu există tarif
de evaluare, partea vătămată își va putea valorifica pretențiile potrivit legii civile.
Art.l5.Prevederile prezentului regulament se aplică pe raza administrativ teritorială a
orașului Bolintin Vale.
Art.l6.Prezentul regulament va fi adus la cunoștința cetățenilor orașului Bolintin Vale prin
publicarea lui pe toate canalele de publicitate avute la dispoziție.
Art.17.Cu data adoptării acestui Regulament prin Hotărâre a Consiliului Local al orașului
Bolintin Vale, orice dispoziții anterioare se abrogă.
Administrator public,
Constantin Ionel

