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 HOTARAREA NR.12 

DIN 12.03.2020 
 

Privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodarire, intretinere si 
curatenie, colectare, transport si depozitarea deseurilor,a activitatilor 

comerciale, precum si masuri de protectia mediului 
 

      Consiliul local al comunei Casin,judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara 
din data de 12.03.2020 la care participa un numar de 12 consilieri locali din cei 
13 in functie, luand in dezbatere : 
      Referatul de aprobare al primarului comunei nr.1748/4.03.2020; 
      Raportul de specialitate nr.1749/4.03.2020 intocmit de consilier juridic - 
Radu Maria - Daniela ; 
      In conformitate cu dispozitiile art.1-6, art.8, art.10, art.18 – 24 din O.G. 
nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale ,cu modi9ficarile si 
completarile ulterioare;  
      Prevederile art.2 si art.3 din Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de 
igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;  
      Dispozitiile art.6, art.90, art.94 din OUG nr.195/2005 privind protectia 
mediului , cu modificarile si completarile ulterioare; 
      Prevederile art.1-15 din  OG nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;  
      In temeiul art.129 alin.7 lit.I, art.135 - 140 si art.196 alin.1 lit.a din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTARASTE : 
 

I. Dispoziţii Generale 
 
Potrivit prevederilor O.G. 21/30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor 
urbane şi rurale, buna gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igienă, 
constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a 
instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a 
cetăţenilor. Ordonanţa de Guvern stabileşte astfel obligaţiile şi răspunderile 
care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, 



agenţilor economici şi cetăţenilor, pentru buna gospodărire a localităţilor, 
pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie. 

În temeiul art. 24 din actul normativ menţionat, Consiliul local va stabili, prin 
hotărâre adoptata în condiţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi 
ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
faptele săvârşite de instituţiile publice, agenţii economici, alte persoane juridice, 
precum şi de cetăţeni, care constituie contravenţii în domeniul bunei gospodăriri 
a localităţilor rurale, şi sancţiunile ce se pot aplica pentru acestea. 

În acest sens, prezentele norme stabilesc si sancţionează unele contravenţii pe 
raza administrativ teritorială a comunei Casin, care să sistematizeze si să 
cuprindă întreaga sferă de servicii, activităţi, bunuri mobile si imobile aparţinând 
domeniului public si privat al comunei Casin si sa creeze cadrul legal necesar ce 
are ca efect combaterea activităţii de degradare, distrugere sau depreciere a 
calităţii acestora. 

Temeiul legal îl constituie prevederile art. 24 din O.G nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2, 
alin. (2) si ale art. 8, alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare. 
Art. 1.     În acest context, Consiliul Local şi Comuna Casin, au obligaţia să 
asigure: 
- măsuri necesare pentru protecţia sănătăţii publice cu sprijinul şi sub 
supravegherea organelor de specialitate ale statului; 
- măsuri pentru conservarea şi protecţia mediului; 
-prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă 
prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către 
cetăţeni; 
-realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare 
a deşeurilor şi gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare; 
-respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor  de amenajare a teritoriului 
şi urbanism aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor; 
-curăţenia străzilor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheţii de 
pe străzi şi trotuare, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, 
sortarea şi valorificarea resurselor material refolosibile; 
-repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor, podurilor, podeţelor, curăţarea şi 
amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente; 
-măturatul, spălatul căilor publice, întreţinerea spaţiilor verzi şi a locurilor de 
joaca pentru copii: 
-finalizarea construcţiilor începute; 
-întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea 
periodică a acestora; 
-organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igenizarea localităţii; 



-întreţinerea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, executarea lucrărilor de 
protecţie 
şi întreţinere a albiilor, executarea altor lucrări de protecţie contra inundaţiilor, 
asigurarea scurgerii apelor, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării 
apelor; 
-repararea. întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei: canalizarea şi 
epurarea apelor uzate şi pluviale 
- amenajarea potrivit planului urbanistic general şi întreţinerea spaţiilor verzi, a 
parcurilor, a terenurilor de sport şi de joacă pentru copii, a celorlalte locuri 
publice şi de agreement; 
- păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în unităţile de 
cultură şi de sport; 
 -păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a 
monumentelor de pe teritoriul comunei Casin; 
 -precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea reziduurilor solide, cu 
excepţia deşeurilor toxice, periculoase, şi a celor cu regim special; 
- înfiinţarea şi administrarea depozitelor ecologice de reziduuri şi producerea de 
compost; preselectarea şi organizarea reciclării deşeurilor; dezinsecţia, 
dezinfecta şi deratizarea localităţilor. 
 

II -  Norme pentru imbunatatirea activitatii de gospodarire, intretinere si 
curatenie a comunei Casin. 

 
1.Obligaţiile instituţiilor publice, ale agenţilor economici şi ale celorlalte 

persoane juridice 
 
       Art.2  Societatile comerciale si celelalte persoane juridice cat si persoanele 
fizice detinatoare sub orice titlu de imobile sau spatii cu orice destinatie sunt 
obligate sa ia masuri pentru asigurarea intretinerii curateniei si imbunatatirii 
aspectului edilitar al cladirilor, curtilor, cailor de acces, imprejmuirilor si a 
strazilor, drumurilor si zonelor inconjuratoare. In acest scop le revin urmatoarele 
obligatii : 
1. Sa execute  lucrari de reparare si vopsire a gardurilor,a portilor, repararea 

acoperisurilor si a cosurilor de fum precum  si sa intretina curatenia in 
incinta locuintei, in anexe gospodaresti, curti, gradini si alte terenuri pe care 
le detin ; 

2. Sa asigure curatirea periodica sau ori de cate ori se impune a santurilor si 
rigolelor din fata gospodariei personale, sa varuiasca pomii si stalpii din fata 
acestora ; 

3. Sa asigure intretinerea corespunzatoare si repararea instalatiilor de apa 
pentru a evita risipa de apa si a nu se produce inundatii ; 



4. Distribuitorul/producatorul are sarcina de a asigura cantitatea minima de apa 
necesara pe zi pentru un locuitor, care este de 50 l. Cantitatea estimata numai 
pentru acoperirea necesarului fiziologic, igienei individuale si prepararii 
hranei.  

5. Sa permita intrarea persoanelor autorizate in imobilul pe care il detine pentru 
a efectua reparatiile necesare pentru instalatiile de orice fel in caz de avarie ; 

6. Sa nu deterioreze instalatiile de utilitate publica ; 
7. Sa execute lucrari de bransare a instalatiilor de apa,gaze,telefonie, electrice 

si altele care sunt pe domeniul public, la reteaua publica direct sau prin 
prelungirea instalatiilor existente ,numai cu aprobarea Primariei Casin ; 

8. Sa aiba si sa intretina pe fiecare imobil in loc vizibil,tablita cu numar de 
imobil dupa modelul stabilit de primarie ; 

9. Se interzice cu desavarsire asezarea pe domeniul public din fata 
gospodariilor particulare a materialelor de constructii, lemne de foc, claie de 
fan sau sire de coceni ; 

10. Sa intretina in stare corespunzatoare imprejmuirile imobilelor si din fata 
acestora, sa desfunde podetele in zona locuintelor ; 

11. Sa asigure curatenia trotuarelor, sa inlature zapada si gheata fara  a infunda 
rigolele, santurile sau sa stinghereasca si sa ingreuneze circulatia pe 
drumurile publice ale comunei Casin ; 

12. Sa smulga buruienile si sa planteze flori pe marginea santului pe deschiderea 
ce o are fiecare gospodarie la drumul judetean ; 

13. Se interzice executia de lucrari in zona drumurilor si spatiilor verzi ce 
apartin domeniului public si privat al comunei Casin fara avizul eliberat de 
primarie ; 

14. Persoanele fizice sau juridice care au executat lucrari amplasate pe domeniul 
public sau privat al comunei Casin cu avizul primariei ,au obligatia sa aduca 
la forma initiala zonele afectate in termenele prevazute de lege ; 

15. Se interzice crearea de obstacole,depozitarea de materiale,obiecte sau alte 
produse pe drumurile publice ; 

16. Se interzice degradarea totala sau partiala a platformei 
drumurilor,trotuarelor, santurilor, podurilor,podetelor, anexelor drumurilor 
cu :stalpi,indicatoare de circulatie, marcaje rutiere; 

17. Sa finalizeze constructiile incepute, pe baza autorizatiilor eliberate de 
primari, in conditiile si si in termenele stabilite de acestea ; 

18. Institutiile publice,agentii economici si celelalte persoane juridice au 
obligatia sa intretina in stare corespunzatoare imobilele in care isi desfasoara 
activitatea,prin efectuarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a altor lucrari 
specifice ; 

19. Sa depoziteze corespunzator reziduurile 
menajere,industriale,agricole,precum si materialele refolosibile 



20. să respecte măsurile stabilite de Consiliul Local al comunei Casin pentru 
asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi; 

21. să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea pe 
drumurile publice; 

22. să încheie contracte de preluare transport şi neutralizarea reziduurilor 
menajere cu societatea de salubrizare (daca nu exista o alta forma de plata a 
taxei de salubrizare). Contractele vor fi încheiate în mod distinct atât pentru 
sediile sociale cât şi pentru celelalte sedii secundare (agenţii, pucte de lucru 
sau alte asemenea sedii) aflate pe raza U.A.T. Casin. 

23. persoanele autorizate pentru desfasurarea activitatii comerciale in chioscuri, 
tonete, terase au obligatia de a mentine curatenia in zona lor de activitate si 
la locurile de depozitare a materialelor in curtile interioare si pe celelalte 
terenuri pe care le detin, precum si pe caile de acces ; 

24. sa asigure igiena in imobilele si incintele detinute sub orice forma, prin 
activitati de curatare,dezinsectie si deratizare ; 

25. se interzice comertul stradal de pe marginea drumului si din fata caselor , 
acesta realizandu-se in locuri speciale ; 

26. se interzice mutarea bancilor,tonetelor si a altor bunuri de folosinta publica 
de la locurile unde au fost asezate ; 

27. este interzisa aruncarea in alta parte decat in locurile stabilite de primarie a 
resturilor de obiecte sau ambalaje care au ca rezultat crearea aspectului de 
mizerie in localitate ; 

28. se interzice lipirea anunturilor publicitare de orice fel in alte locuri decat cele 
stabilite pentru afisaj, cu exceptie in campania electorala ; 

29. este interzisa abandonarea pe domeniul public a masinilor,caroseriilor sau 
partilor de autovehicule,precum si alte materiale ce nu sunt de folos in 
gospodariile locuitorilor ; 

30. se interzice repararea si intretinerea autovehiculelor, inclusiv schimbul de 
ulei in alte zone decat cele special amenajate,in acest scop ; 

31. la stabilirea amplasamentelor cladirilor de locuit se vor preciza si 
amplasamentele urmatoarelor dotari tehnico-edilitare :  

32. platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a 
deseurilor menajere, care vor fi amenajate la distanta de minimum 10 m de 
ferestrele locuintelor, vor fi imprejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea 
unei pante de scurgere si vor fi prevazute cu sistem de spalare si sifon de 
scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim 
de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a acestuia si vor fi 
intretinute in permanenta stare de curatenie ; plarformele pot fi cuplate cu 
instalatii pentru batut covoare ; 

33. spatii amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor populatiei din 
zona respectiva, situate la distante de minimum 5 m de ferestrele camerelor 
de locuit ; in aceste spatii este interzisa gararea autovehiculelor de mare 



tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., 
precum si realizarea activitatilor de reparatii si intretinere auto. 

34. se interzice trecerea cu animale in turme sau cirezi precum si lasarea 
animalelor si pasarilor pe drumurile publice ; 

35. taierea crengilor care impiedica buna functionare a cablurilor si instalatiilor 
electrice, T.V. si telecomunicatii se pot efectua numai de cei abilitati ; 

36. se interzice curatarea  sau spalarea rufelor,zarzavaturilor,vehiculelor si a 
altor obiecte la fantani publice sau in apa paraurilor Casin si Curita ; 

37. fantana trebuie amplasata si construita astfel incat sa fie protejata de orice 
sursa de poluare si sa asigure accesibilitatea consumatorilor. Amplasarea 
fantanii trebuie sa se faca la cel putin 10 m de orice sursa posibila de 
poluare : latrina, grajd, cotete, depozit de deseuri menajere sau industriale, 
platforme individuale de colectare a gunoiului de grajd etc. Adancimea 
stratului de apa folosit nu trebuie sa fie mai mica de 6 m . Peretii fantanii 
trebuie astfel amenajati incat sa previna orice contaminare exterioara. Ei vor 
fi construiti din material rezistent si impermeabil : ciment, caramida sau 
piatra, tuburi din beton. Peretii fantanii trebuie prevazuti cu ghizduri. 
Ghizdurile vor avea o inaltime de 70 – 100 cm deasupra solului si 60 cm sub 
nivelul acestuia. Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente 
impermeabile, iar articularea cu peretii fantanii trebuie facuta in mod etans. 
Fantana trebuie sa aiba capac, iar deasupra ei, un acoperis care sa o protejeze 
impotriva precipitatiilor atmosferice. Scoaterea apei din fantana trebuie sa se 
faca  printr-un sistem care sa impiedice poluarea ei : galeata proprie sau 
po,pa. In jurul fantanii trebuie sa existe o zona de protectie de 1,5 m 
amenajata in panta, cimentata sau pavata, impermeabilizata contra 
infiltratiilor si imprejmuita pentru prevenirea accesului animalelor. 
Dezinfectia fantanii se face cu substante dezinfectante care au 
aviz/autorizatie emisa de Comisia Nationala pentru Produse Biocide. 
Calitatea apei dupa dezinfectie trebuie sa corespunda conditiilor de calitate 
prevazute de legislatia in vigoare.  

 Art.3  Locuitorii comunei Casin,precum si ceilalti cetateni sunt obligati : 
 sa nu fumeze in sali publice (biblioteca ,camin cultural, magazine, chioscuri 

alimentare si in alte locuri similare unde fumatul este interzis) ; 
 este interzisa cersetoria atat pentru localnici cat si pentru cei din alte 

localitati ; 
 sa aiba un comportament civilizat in salile de spectacol, discoteca, club si in 

alte locuri publice ; 
 sa nu manevreze vanele de la reteaua de alimentare cu apa, sa nu efectueze 

interventii la tablourile electrice de la iluminatul public, cu exceptia 
persoanelor autorizate in acest sens ; 

 adaposturile de animale de cel mult doua capete cabaline, 5 capete bovine, 
a5 ovine sau caprine, 5 capete porcine si cel mult 50 de pasari se amplaseaza 



la cel putin 10 m de cea mai apropiata locuinta invecinata si se exploateaza 
astfel incat sa nu produca poluarea mediului si risc pentru sanatatea 
vecinilor, cu obligatia respectarii conditiilor de biosecuritate ; 

 sa nu distruga gardurile care imprejmuiesc cladirile cetatenilor sau care 
apartin domeniului public sau privat al comunei sau parohiilor locale ; 

 sa aiba un comportament civilizat fata de angajatii autoritatii administratiei 
publice locale si imputernicitii primarului, abilitati sa dispuna aplicarea 
masurilor prevazute in prezenta hotarare ; 

 sa nu opreasca, sa stationeze sau sa parcheze autovehicole pe trotuare, in 
curbe, la intamplare in asa fel incat sa pericliteze siguranta circulatiei si 
integritatea pietonilor ; 

 materialele folosite in constructia, finisarea si dotarea locuintelor se aleg 
astfel incat sa nu polueze aerul interior si sa asigure izolarea higrotermica si 
acustica corespunzatoare ; 

 deseurile menajere trebuie sortate la locul de producere  in compartimente 
reciclabile si nereciclabile si se colecteaza selectiv in recipiente specifice 
inscriptionate si amplasate in locuri special amenajate, astfel : 

 deseurile periculoase rezultate din asistenta medicala acordata la domiciliul 
pacientului sau cele rezultate din activitatea medicala a cabinetelor medicale, 
urmeaza circuitul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala, 
conform reglementarilor legale specifice. Persoanele care isi administreaza 
tratamente injectabile la domiciliu si cadrele medicale care aplica tratamente 
la domiciliu sunt obligate sa colecteze deseurile periculoase rezultate, in 
recipiente adecvate (cutii din carton cu sac de plastic in interior, cutii din 
plastic rigid), pe care le vor depune la cabinetul medicului de familie , care 
este obligat sa le primeasca in scopul eliminarii lor finale. 

 Medicamentele expirate provenite de la populatie vor fi depuse la farmacie, 
in vederea eliminarii finale, prin incinerare. 

 Deseurile stradale se compun din : deseuri rezultate din maturarea strazilor si 
deseuri asimilabile celor menajere, precolectate in recipiente stradale. 
Deseurile rezultate din maturarea strazilor contin : materiale rezultate din 
abraziunea cauciucurilor si a drumurilor, pamant, frunze si alte detritusuri 
vegetale , resturi animale, nisip antiderapant si pulberi sedimentare din 
atmosfera. Deseurile asimilabile cu cele menajere se precolecteaza in 
recipiente stardale (cosuri, puble, containere).  

 Deseurile zootehnice, rezultate din amenajari in gospodarii particulare care 
nu se asimileaza cu fermele zootehnice, se colecteaza pe platforme de 
colectare impermeabilizate, amplasate la cel putin 10 m de ferestrele 
locuintelor. 

 
 



  Utilizarea pesticidelor in combaterea artropodelor si a rozatoarelor, vectoare de maladii 
transmisibile si/sau generatoare de disconfort, se va face in asa fel incat sa nu fie afectata 
starea de sanatate a populatiei prin efectul toxic al acestor produse. 

 
2.  Norme de igiena pentru unitatile de folosinta publica 

 
    Art.4 – Prezentele norme de igiena se aplica categoriilor de institutii publice din comuna 
Casin, judetul Bacau , iar conducerile unitatilor au urmatoarele obligatii :  

a) sa asigure repararea imediata a oricaror defectiuni aparute la instalatiile de alimentare 
cu apa, canalizare sau la obiectele sanitare existente ; 

b) sa controleze starea de curatenie din anexele si din grupurile sanitare din unitate, 
asigurandu-se spalarea si dezinfectia zilnica ori de cate ori este necesar a acestora ; 

c) sa asigure materialele necesare igienei personale pentru utilizatorii grupurilor sanitare 
din unitate ( hartie igienica, sapun, mijloace de stergere sau zvantare a mainilor dupa 
spalare etc.) ; in grupurile sanitare comune nu se admite folosirea prosoapelor textile, 
ci se vor monta uscatoare cu aer cald sau distribuitoare pentru prosoape de unica 
folosinta, din hartie ; 

d) sa asigure pentru personalul de ingrijire a grupurilor sanitare echipament de lucru de 
culoare diferita fata de cel destinat altor activitati.  

     Art.5 – Dezinsectia periodica se va face la intervalle prevazute in metodologii, dar nu mai 
mari de 3 luni, iar deratizarea periodica se va face la intervalle de maximum 6 luni.  
    Art.6 – Unitatile vor fi dotate si aprovizionate, dupa necesitate, cu utilaje si materialele 
necesare pentru intretinerea curateniei si efectuarea operatiunilor de dezinfectie, dezinfectie si 
deratizare. 
    Art.7 – Instalatiile de iluminat, incalzit si ventilatie, existente in dotarea unitatilor, vor fi 
mentinute in permanenta stare de functionare, revizuite periodic si exploatate la parametrii la 
care au fost proiectate si executate. Filtrele instalatiilor de ventilatie si aer conditionat trebuie 
pastrate curate si uscate. Praful depus in canalele de ventilatie se indeparteaza cu aspiratorul 
de praf. Calitatea aerului filtrat si conditionat va fi verificata cu regularitate. 
 

3.  Norme de igiena privind administrarea cimitirelor, inhumarea, transportul si 
deshumarea cadavrelor umane 

 
     Art.8 – Inhumarile si reinhumarile se fac numai in cimitirele autorizate sanitar. Cimitirele 
vor fi imprejmuite cu gard si cu o perdea de arbori. Intre morminte si gardul cimitirului va fi 
lasata o zona libera de 3 m.  
     Art.9 – (1)  Este obligatorie inhumarea/incinerarea persoanelor decedate. 
     (2) – Este interzisa expunerea persoanelor decedate in incinta cimitirelor, cu accesul direct 
al publicului, cu exceptia celor care detin o incapere speciala avand aceasta destinatie. 
     Art.10 – Inhumarea persoanelor decedate se face numai pe baza certificatului de deces 
eliberat de autoritatile publice locale. In cazul persoanelor decedate in alte localitati decat 
aceea in care urmeaza sa aiba loc inhumarea, aceasta se face si pe baza avizului sanitar de 
inhumare/transport care se elibereaza de catre directia de sanatate publica teritoriala. 
     Art.11 – In locurile de inhumare neamenajate cu cripte, inhumarea se va face la o 
adancime de minimum 2 m. 
     Art.12 – Deshumarea peraoanelor decedate se poate face numai dupa 7 ani de la data 
inhumarii, iar in cazuri exceptionale pe baza avizului sanitar sau de procuratura sau instantele 
judecatoresti. 



     Art.13 – Transportul persoanelor decedate in vederea inhumarii in aceeasi sau in alta 
localitate se face numai cu vehicule mortuare, special amenajate, cu respectarea normelor 
sanitare in vigoare.  
     Art.14 – Efectuarea transportului in afara tarii se va asigura cu respectarea normelor din 
conventiile internationale pe baza pasaportului de transport cadavre umane eliberat de directia 
de sanatate publica teritoriala.  
      Art.15 – Desfiintarea si schimbarea destinatiei unui cimitir se fac numai dupa 30 de ani de 
la ultima inhumare si dupa stramutarea tuturor osemintelor , iar inainte de acest termn, cu 
avizul directiei de sanatate publica teritoriala. 

 
4. Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere in comuna Casin 

   Art.16  Deseurile sunt parte din materii prime, materiale sau produse care raman in urma 
unor procese sau a unei activitati umane (menaj, comert,crestere animale, etc.). 
   Art.17  Persoanele fizice sau juridice producatoare de deseuri cu exceptia celor cu regim 
special au urmatoarele obligatii : 

a) Sa mentina in stare de curatenie spatiul destinat depozitarii deseurilor,fiind interzisa 
aruncarea lor in alte locuri din domeniul public ; 

b) Sa transporte si sa depuna gunoaiele si deseurile selectiv la platformele special 
amenajate ; 

c) Se interzice persoanelor fizice sau juridice aruncarea gunoaielor in albia apelor 
curgatoare sau pe marginea drumurilor ; 

d) Persoanele fizice sau juridice din a caror activitati rezulta deseuri de rumegus au 
obligatia de a le depozita la locul special amenajat de Primaria Casin ; 

e) Agentii economici producatori de deseuri toxice pentru care nu exista tehnologii de 
neutralizare pe plan local au obligatia de a-si amenaja platforme speciale de depozitare 
avand avizul organelor indreptatite si a Primariei Casin. 

    
5. Norme privind desfasurarea activitatilor de comert 

 
  Art.18  In vederea desfasurarii activitatii de comert, persoanele fizice si juridice sunt 
obligate sa obtina anual  autorizatia de functionare si profil de activitate eliberata de primarie. 
  Art.19  Persoanele fizice si juridice vor desfasura activitati de comert numai in locurile 
autorizate de primarie. 
  Art.20  In vederea desfasurarii activitatii de comert in alte locuri aprobate de primarie, 
persoanele fizice si juridice trebuie sa se conformeze urmatoarelor reguli : 

a) in micro-piata comunei se comercializeaza atat produse alimentare insotite de 
documente sanitar-veterinare, cat si produse nealimentare cu respectarea regulilor 
prevazute de legile in vigoare ; 

b) este interzisa comercializarea de produse de orice fel pe trotuare sau spatii verzi ; 
c) este interzisa comercializarea pe piata a produselor murdare, alterate, degradate sau 

necorespunzatoare din punct de vedere organoleptic ; 
d) este interzisa depozitarea si lasarea in alte locuri decat cele special amenajate, de catre 

agentii economici, a ambalajelor si deseurilor ramase dupa desfacerea marfurilor in 
timpul si dupa terminarea vanzarii ; 

e) fiecare comerciant persoana fizica sau juridica, este obligat sa mentina curatenia 
locului unde isi desfasoara activitatea si sa nu stanjeneasca activitatea celorlalti 
participanti la actul de comert. 



     Art.21   Unitatile prestatoare de servicii din comuna precum si  persoanele fizice si 
juridice autorizate pentru desfasurarea activitatilor de comert sunt obligate sa afiseze si sa 
respecte programul de functionare,iar marfurile expuse la vanzare sa aiba pretul afisat. 
    Art.22  Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa puna la dispozitia reprezentantilor 
primariei toate documentele si actele solicitate de acestia cu privire la activitatea desfasurata. 

6. Masuri privind protectia mediului in comuna Casin 
 
    Art.23  In vederea protectiei mediului si prevenirii incendiilor ,pe raza comunei Casin sunt 
interzise: 

a) arderea in sobe de incalzit sau spatii libere a deseurilor de cauciuc, mase plastice, 
gudroane, rasini, textile,etc. 

b) punerea in exploatarea autovehicolelor si utilajelor sau surselor generatoare de 
zgomot care depasesc pragul fonic admis, cu scurgeri de carburanti sau lubrefianti ; 

c) arderea cocenilor sau a altor resturi din gospodarie in apropierea constructiilor 
gospodaresti ce pot genera incendierea acestora; 

   Art.24  In scopul protectiei resurselor de apa, se interzice: 
a) aruncarea in rauri sau ape curgatoare sau depozitarea pe malurile acestora a 

gunoaielor; 
b) spalarea in rauri si parauri a covoarelor,rufelor sau a altor obiecte, a autovehicolelor, 

utilajelor si ambalajelor care au in continut uleiuri, combustibili lichizi,pesticide, 
lubrefianti sau alte produse toxice; 

   Art.25  Protectia solului si subsolului precum si a ecosistemelor terestre prin masuri 
adecvate de gospodarire,conservare, organizare si amenajarea teritoriului este obligatorie 
pentru toti detinatorii, indiferent cu ce titlu ,fiind necesar sa se prevada, pe baza 
reglementarilor in domeniu, deteriorarea calitatii solului. 
   Art.26  Este interzis pasunatul animalelor domestice pe terenurile din fondul forestier si pe 
terenurile cu vegetatie forestiera din zona Dealul Stanii si Lada (padure comunala si padure 
particulara) aflata pe raza administrativa a comunei Casin, fara aprobare legala sau contrar 
prevederilor Legii 31/2000. 
   Art.27  Proprietarii sau detinatorii terenurilor limitrofe, drumurilor, cailor si retelelor de 
transport sunt obligati la intretinerea zonelor de protectie a acestora.De asemenea , este 
interzisa scurgerea de dejectii sau a apei in care s-au spalat rufe sau alte obiecte in zona si pe 
drumurile limitrofe locuintelor. 
 

7. Raspunderi si sanctiuni 
 
   Art.28 – Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea 
civila,contraventionala sau penala, dupa caz. 
   Art.29– (1) Constituie contraventii incalcarea urmatoarelor prevederi: 

a) obligatia persoanelor fizice si juridice de solicitare a avizului, acordului si 
autorizatiei de mediu ; 

b) obligatia efectuarii evaluarii impactului asupra mediului ; 
c) obligatiile proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu orice titlu sau fara titlu de a 

intretine si extinde perdelele si aliniamentele de protectie, spatiile verzi,parcurile, 
gardurile vii pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei, protectia 
fonica si eoliana ; 

d) obligatia detinatorilor de terenuri cu orice titlu de a preveni deteriorarea calitatii 
solului ;asigurarea la amplasarea,proiectarea, construirea si punerea in functiune a 
obiectivelor de orice fel, ca si la schimbarea destinatiei terenurilor, a conditiilor 



prevazute in acord si in autorizatia de mediu ;de a nu arde miristile, stuful, 
tufarisurile sau vegetatia ierboasa, fara autorizatie din partea autoritatii competente 
pentru protectia mediului ; 

e) obligatiile detinatorilor, cu orice titlu, ai padurilor, ai vegetatiei forestiere si ai 
pajistilor, referitoare la exploatarea resurselor padurii,fondului cinegetic si piscicol, 
in limitele potentialului de regenerare ; 

f) obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a initia proiecte de amenajare 
a grupurilor igienico-sanitare si de intretinere si dezvoltare a canalizarii stradale, 
precum si ale persoanelor fizice si juridice, dupa caz, care administreaza domeniul 
public de a lua masurile de mentinere si ameliorare a fondului peisagistic natural si 
antropic al fiecarei zone,a zonelor deteriorate si conditiilor de refacere peisagistica 
si ecologica a acestora si de dezvoltare a spatiilor verzi ; 

g) obligatiile autoritatilor administratiei publice locale privind : supravegherea aplicarii 
prevederilor din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului,supravegherea 
agentilor economici din subordine pentru prevenirea eliminarii accidentale de 
poluanti sau depozitarii necontrolate de deseuri si dezvoltarea sistemelor de 
colectare a deseurilor refolosibile ; 

h) obligatiile autoritatilor publice locale de a comunica autoritatii centrale pentru 
protectia mediului,respectiv agentiilor teritoriale, toate informatiile solicitate ; 

i) obligatiile autoritatilor administratiei publice locale privind respectarea prevederilor 
din planurile de urbanism cu privire la amplasarea obiectivelor industriale, a cailor 
si mijloacelor de transport, a retelelor de canalizare, a statiilor de epurare, a 
depozitelor de deseuri menajere, stradale si a altor obiective si activitati, fara a 
prejudicia salubritatea, ambientul, spatiile de odihna,tratament si recreere, starea de 
sanatate si de confort a populatiei ; 

j) obligatiile persoanelor fizice si juridice de a asigura masuri si dotari speciale pentru 
izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii ; 

k) obligatia persoanelor fizice si juridice de a nu deversa in apele de suprafata sau 
subterane ape uzate, fecaloid menajere ;  

l) obligatia persoanelor fizice si juridice de a nu produce poluarea apelor de suprafata 
prin spalarea de obiecte , produse, ambalaje, materiale ;  

 
      (2)  Contraventiile mentionate la alin.1 se sanctioneaza conform O.U.G nr.195/2005 
privind protectia mediului si a celorlalte acte normative in vigoare. 

  Art.30– Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de personalul 
imputernicit din cadrul autoritatilor publice centrale si teritoriale pentru protectia 
mediului, precum si din cadrul autoritatii administratiei publice locale si de catre ofiterii 
de politie . 
  Art.31 – (1) Sanctiunile contraventionale sunt principale si complementare. 
    (2) Sanctiunile contraventionale principale sunt : 

a) avertismentul ; 
b) amenda contraventionala ; 
c) obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii 
d) inchisoarea contraventionala,daca nu exista consimtamantul 

contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la lit.c). 
   (3) Sanctiunile contraventionale complementare sunt : 

a) confiscarea bunurilor destinate,folosite sau rezultate din contraventii ; 
b) suspendarea sau anularea, dupa caz ,a avizului,acordului sau a autorizatiei de 

exercitare a unei activitati ; 



c) inchiderea unitatii ; 
d) blocarea contului bancar ; 
e) suspendarea activitatii agentului economic ; 
f) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru 

activitati de comert exterior,temporar sau definitiv ; 
g) desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala. 

  (4) Minorul sub 14 ani nu raspunde contraventional. 
  (5) Pentru contraventiile savarsite de minorii care au implinit 14 ani minimul si maximul 
amenzii stabilite in actul normativ pentru fapta savarsita se reduc la jumatate. 

Art.32 – Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a 
sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii 
acesteia. 

       Art.33-(1)Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în altfel 
de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni şi se sancţionează cu 
amendă, după cum urmează: 
(2)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 Iei la 1000 lei pentru 
persoane fizice si de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice următoarele fapte: 
a) neîntreţinerea curăţeniei şi igienei în sedii de firme, în locuinţe, în anexele 
gospodăreşti, în curţi şi în grădini, precum şi pe alte terenuri pe care le deţin, împiedicând 
prin aceasta convieţuirea în condiţii civilizate a colocatarilor şi vecinilor; 
b) neasigurarea. potrivit legii, a lucrărilor de zugrăvire şi vopsire a părţilor exterioare 
ale clădirilor, neînlocuirea jgheaburilor şi burlanelor degradate, precum şi neefectuarea unor 
lucrări de reparaţii şi întreţinere la faţada imobilelor, creând astfel un aspect inestetic zonei 
respective; 
c) neîntreţinerea curăţeniei pe trotuarele aferente imobilelor, a locurilor de parcare pe 
care le deţin sau la folosesc; 
d) arderea de resturi vegetale şi menajere sau de altă natură, în curţi, pe străzi, pe 
terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât şi pe terenuri proprietate 
privată; 
e) comercializarea şi consumul seminţelor pe străzi sau în alte locuri publice; 
f) necurăţirea zăpezii şi gheţii imediat după depunere sau până la ora 10— dimineaţa de 
pe trotuarele şi rigolele din faţa imobilelor pe care le deţin sau administrează. Zăpada sau 
gheaţa rezultate se depozitează la o distanţă de 0.30 m de bordura carosabilului. în cazul 
formării poleiului,trotuarele vor fi presărate cu nisip sau rumeguş. De asemenea, acolo unde 
funcţionează societăţi comerciale, obligaţiile prevăzute mai sus revin acestora, pe toată durata 
funcţionării lor; 
g)    aruncarea gunoaielor si a mucurilor de tigari pe spatiile aparţinând domeniului 
public/privat al comunei; 
h)   neasigurarea curăţeniei permanente a rigolelor din perimetrul imobilelor in care locuiesc 
sau pe care le folosesc in alt scop; 
i)    blocarea aleilor pietonale sau a părţii carosabile prin montarea unor bariere în vederea 
devierii circulaţiei auto sau pietonale, fără acordul comunei Casin; 
j)    împrejmuirea sau rezervarea unor suprafeţe aparţinând domeniului public fără autorizare 
legală; 
k)   amenajarea de terase pe domeniul public fără aprobare sau  pe suprafeţe mai mari decât 
cele aprobate; 
1)   nesemnalizarea şi neîmprejmuirea clădirilor care nu mai prezintă siguranţă în exploatare; 
Art. 34.Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru 
persoane fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice următoarele fapte: 



a) aruncarea sau depozitarea pe domeniul public precum şi în alte locuri publice a 
reziduurilor menajere şi vegetale, a molozului şi a altor reziduuri, a bunurilor materiale de 
orice fel, ca: utilaje,ambalaje, tonete. chioşcuri, mese, construcţii metalice, materiale de 
construcţii de orice fel,caroseriide autovehicule, autovehicule de orice fel: degradate, avariate, 
dezmembrate parţial sau total, cu sau fără numere de înmatriculare. 

Depozitarea materialelor de construcţii şi montajul schelelor pe trotuare, carosabil, zone 
verzi, în vederea executării lucrărilor de construcţii sau reparaţii se va putea realiza numai 
după aprobarea solicitării scrise, a plăţii taxelor legale şi emiterea autorizaţiei de către 
compartimentele de specialitate ale comunei Casin. 

Caroseriile vehiculelor fără număr de înmatriculare depozitate pe domeniul public se vor 
ridica şi transporta de către comuna Casin - proprietarul va suporta sancţiunea prevăzută de 
prezentul articol. precum şi taxele legale pentru ocuparea domeniului public. 

Autovehiculele de orice fel, degradate, avariate, dezmembrate total sau parţial, cu numere 
de înmatriculare, înmatriculate în ţară sau în străinătate, abandonate pe domeniul public, se 
vor identifica de către inspectorii din cadrul Postului de Politie Casin sau din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Casin - proprietarul va suporta sancţiunea prevăzută de 
prezentul articol, precum şi taxele legale pentru ocuparea domeniului public. 
b) parcarea pe o perioadă mai lungă de 15 zile a autovehiculelor avariate sau defecte pe 
carosabiliul străzilor, împiedicând executarea lucrărilor de salubrizare; 
c) expunerea prin lipire a afişelor sau anunţurilor publicitare în alte locuri decât panourile 
de afişaj, precum şi scrierea pe clădiri sau monumente de cuvinte obscene, lozinci de orice fel 
sau desenarea de însemne de orice natură; 
d) distrugerea sau deteriorarea prin lovire sau incendiere a europubelelor, coşurilor de 
hârtii stradale, băncilor, indicatoarelor de circulaţie, panourilor de afişaj, refugii de călători, 
piesele din jocurile pentru copii şi alte asemenea dotări amplasate pe domeniul public. 

-persoana contavenientă va fi obligată la repararea integrală a prejudiciului cauzat. 
e) menţinerea de firme sau reclame deteriorate ori inestetice pe faţa de ori 
acoperişurile imobilelor, precum şi pe panourile speciale de afişaj şi reclame afişate pe 
domeniul public; 
f) executarea de reparaţii auto, mecanice şi de tinichigerie pe domeniul public 
(carosabilul străzilor, parcări, trotuare, zone verzi), precum şi pătarea acestora cu 
combustibili, lubrifianţi, vopsele; 
g) atingerea adusă prestigiului sau ameninţarea săvârşită împotriva funcţionarului public 
împuternicit să constate şi să aplice prevederile prezentei hotărâri, împiedicarea sub orice 
formă a agentului constatator de către persoanele prezente la faţa locului de a lua măsuri de 
sancţionare a contravenientului; 
h) neluarea de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de împrejmuire şi salubrizare a 
terenurilor pe care le deţin, în calitate de proprietari sau administratori; 
i) expunerea şi comercializarea produselor de orice fel pe terenul aparţinând domeniului 
public sau privat al comunei , fără a deţine o autorizaţie în acest sens; 
j) deversarea apei din instalaţiile sanitare sau de canalizare pe străzi, trotuare sau zone verzi în 
cazul intervenţiei la acestea; 
k) deversarea materialelor toxice, inflamabile sau explozive pe străzi, trotuare sau zone verzi, 
pe malurile apelor curgătoare sau în alte locuri publice, precum si efectuarea de lucrări de 
întreţinere sau reparaţii la autovehicule în aceste locuri dacă prin aceasta se produc scurgeri 
de combustibili , ulei sau alte lichide specifice ; 
 



7.1. Contravenţii privind nerespectarea de către persoanele fizice a normelor 
privind creşterea şi deţinerea de animale şi păsări altele decât cele de agrement pe raza 

comunei Casin 
 

Art. 35. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru 
persoane fizice şi de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane juridice următoarele fapte: 
a) neevacuarea ritmică a reziduurilor animaliere colectate în fosa septică creând astfel 
disconfort vecinilor. Fosa septică va fi amplasată la o distanţă de 10 m faţa de cea mai 
apropiată locuinţă, conform reglementărilor igienico-sanitare în vigoare, betonata şi 
prevăzută cu capac; 
b) depozitarea reziduurilor rezultate din creşterea animalelor şi păsărilor în alte locuri 
stabilite decât cele stabilite de comuna Casin; 
c) păşunatul animalelor de orice fel pe raza comunei Casin,cu excepţia zonelor special 

amenajate în acest sens (islazuri); 
d)  circulaţia animalelor nesupravegheate pe drumurile publice creând astfel un pericol 
iminent pentru siguranţa circulaţiei auto şi pietonale. 
 

7.2.Contravenţii privind nerespectarea de către persoanele fizice a normelor privind 
deţinerea, creşterea şi circulaţia câinilor în comuna Casin 

 
Art. 36. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru 
persoane fizice si de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane juridice următoarele fapte: 
a) nevaccinarea anuală contra turbării, câinilor mai mari de 3 luni; 
b)   necurăţirea de către proprietarii câinilor a excrementelor lăsate în locurile publice; 
c) lăsarea în libertate pe domeniul public sau privat al comunei Casin al câinilor de orice fel; 
d) împiedicarea prinderii câinilor fără stăpân de către persoanele autorizate de comuna 
Casin 
e) organizarea şi participarea la lupte de câini se sancţionează contravenţional cu amendă 
cuprinsă între 1000 lei şi 2500 lei. 
 

7.3 Contravenţii privind nerespectarea de către agenţii economici, instituţii si persoane 
fizice a normelor privind buna gospodărire şi menţinere a esteticii comunei 

 
Art. 37.Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru 
persoane fizice si de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane juridice următoarele fapte: 
a) neasigurarea curăţirii geamurilor şi vitrinelor, neînlocuirea celor sparte, neîntreţinerea 
firmelor şi faţadelor clădirilor, magazinelor, tonetelor, chioşcurilor unde îşi desfăşoară 
activitatea: 
b) neamplasarea de către agenţii economici la fiecare intrare din stradă la punctele de lucru 
sau sediul unde îşi desfăşoară activitatea, a unui coş pentru ambalaje şi ţigări.Procurarea 
acestora se va face în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

- nepăstrarea curăţeniei la locurile de depozitare a reziduurilor menajere; 
- nepredarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea sanitară de stat şi particulară 

(spitale, policlinici, cabinete medicale de stat sau private). 
e)  neîncheierea contractului de prestări servicii de salubritate pentru ridicarea gunoiului 
menajer de către agenţii economici de pe raza comunei Casin cu operatorul de transport. 
Agenţii economici sunt obligaţi să-şi procure containere pentru depozitarea gunoiului 
menajer. 



f)  blocarea cu vehicule a accesului sau ieşirii din parcare sau din proprietăţi, indiferent de 
titularul dreptului de proprietate; 
g)  spălarea autovehiculelor pe domeniul public; 
i)  gararea tractoarelor,utilajelor agricole si altor mijloace de transport este interzis pe partea 
carosabile,trotuare,şanturi sau in zone de siguranţă a drumurilor numai ȋn locuri special 
amenajate. 
 

7.4.Contravenţii privind nerespectarea de către societăţile de salubrizare a normelor 
privind colectarea reziduurilor menajere şi salubritatea străzilor 

 
Art. 38 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru 
persoane fizice si de la 1500 lei la 2000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte: 
a) necolectarea rezidurilor menajere conform frecvenţei şi în zilele programate prevăzute în 
graficul de colectare, manipularea necorespunzătoare a recipienţilor de colectare de către 
angajaţi provocând deteriorarea acestora, precum şi nesalubrizarea spaţiilor pe care sunt 
amplasate; 
b)necolectarea în aceeaşi zi a reziduurilor rezultate din executarea lucrărilor de salubrizare 
stradală; 

- aruncarea resturilor menajere si a gunoaielor de orice fel pe albiile râurilor, a malurilor 
si cursurilor de ape ce traversează comuna Casin; 

- neluarea măsurilor de acoperire şi etanşei zare a autovehiculelor de transport a 
reziduurilor menajere şi stradale pentru a evita pierderea şi împrăştierea acestora pe 
căile publice; 

- neluarea măsurilor de spălare şi dezinfecţie a utilajelor de colectare şi transport a 
reziduurilor menajere şi stradale, cel puţin de două ori pe lună în sezonul cald şi 
trimestrial în sezonul rece; 

c) neoperarea de către societatea de salubrizarela nivelul indicatorilor de performanta si 
eficienta la care s-a obligat si nu asigura continuitatea serviciilor 

 
7.5.Contravenţii privind nerespectarea normelor privind executarea lucrărilor de 

construcţii, reparaţii şi demolări la clădiri, a lucrărilor de reparaţii şi intervenţii pe 
carosabiliul străzii 

 
Art. 39. Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru 
persoane fizice si de la 1500 lei la 2000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte: 

a) neîmprejmuirea incintelor de contrucţii sau reparaţii a şantierului lucrărilor în execuţie 
şi neluarea măsurilor de salubrizare şi întreţinere a curăţeniei în jurul împrejmuirilor. 

Rulotele sau containerele mobile de construcţii cu orice destinaţie se vor amplasa numai 
în interiorul incintelor, iar când acest lucru nu este posibil, acestea se pot amplasa şi pe 
domeniul public după achitarea taxelor legale si obţinerea autorizaţiei de depozitare; 
b) nesalubrizarea în aceeaşi zi a suprafeţelor de carosabil sau trotuar pe care se execută 
lucrări de construcţii sau reparaţii a acestora sau intervenţii la gospodăria subterană; 

c) neînştiinţarea compartimentelor de specialitate din cadrul comunei Casin despre lucrările 
de construcţii de orice fel de unde rezultă pământ, moloz, sau alte asemenea reziduuri, în 
vederea stabilirii traseelor pentru transportul şi depozitarea acestora; 

d) neasigurarea curăţeniei autovehiculelor de noroi sau alte reziduuri pentru a nu murdări 
căile publice, înainte de ieşirea acestora din zona construibilă, din staţiile de betoane sau alte 
asemenea locuri; 



e)   neasigurarea curăţeniei căilor publice din zona de construcţii, inclusiv a părţilor din calea 
publică, care sunt cuprinse în incinta acesteia; 
f)    închiderea şi ocuparea străzilor fără plata taxelor legale şi tară autorizaţie, în vederea 
executării de lucrări de construcţii de orice fel. 

Sunt exceptate de la această prevedere societăţile care execută lucrări de intervenţie la 
gospodăria subterană cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri; 
g)     neinstalarea şi nemenţinerea la loc vizibil unde se efectuează lucrările până la închiderea 
şantierului,  a unui  panou  în  care să se  indice denumirea,  sediul  şi  numărul  de telefon  al 
proiectantului,beneficiarului, executantului şi numele şefului punctului de lucru. 
h)   nesemnalizarea si neîmprejmuirea clădirilor care nu mai prezintă siguranţă în exploatare 
 

7.6.Contravenţii privind nerespectarea de către cetăţeni, societăţi comerciale, regii 
autonome, organizaţii şi instituţii, a normelor cu privire Ia întreţinerea şi păstrarea 
curăţeniei parcurilor, zonelor verzi, clădirilor, locuinţelor, anexelor gospodăreşti, 
arterelor de circulaţie, cimitirelor şi locurilor publice, precum şi a împrejmuirilor 

acestora 
 
Art 40.Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru 
persoane fizice si de la 1000 lei la 2000 Iei pentru persoane juridice următoarele fapte: 
a) tăierea ori scoaterea din rădăcini, fără aprobarea compartimentelor de specialitate ale 
comunei Casin, de arbori, puieţi, lăstari, cu sau iară ridicarea acestora; 
b) însuşirea de arbori doborâţi de fenomene naturale sau de arbori care au fost tăiaţi sau scoşi 
din rădăcini, fără aprobarea compartimentelor de specialitate din cadrul comunei Casin;; 
c)circulaţia cu scutere, autovehicule sau motociclete în parcuri şi pe zone verzi: 
d)întreruperea curentului electric sau stingerea fără drept a lămpilor ce servesc la iluminatul 
public pe străzi, în parcuri, săli de spectacol sau în alte locuri publice; 
e)distrugerea zonelor verzi prin rupere, călcare, tăiere sau prin orice alte mijloace; 
f)distrugerea de zone verzi amenajate cu trandafiri, arbori, arbuşti sau alte plante ; 
g) distrugerea zonelor verzi din jurul imobilelor prin cosit şi strâns resturi vegetale din 
comuna Casin; 
h) împrăştierea, aruncarea sau folosirea de substanţe toxice sau momeli otrăvite pe terenurile 
agricole, care aparţin comunei Casin, fara asigurarea măsurilor de protecţie a faunei. 
Art. 12. Constituie contravenţie şi se sancţioneazăcu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru 
persoane fizice şi de la 1500 lei la 2000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte: 
a) degradarea sau murdărirea statuilor , a monumentelor din cimitire şi alte locuri publice, 
precum şi a mobilierului urban şi a jocurilor din locurile, zonele verzi amplasate pe raza 
comunei Casin; 
b) schimbarea   destinaţiei   zonelor   verzi   aparţinând   domeniului   public,   fără   
avizul compartimentelor de specialitate din cadrul comunei Casin; 
c) efectuarea lucrărilor de tăiere şi defrişare a arborilor, arbuştilor şi răsadurilor de flori, 
în vederea efectuării unor lucrări edi l i ta r     gospodăreşti, fără avizul comprtimentelor de 
specialitate; 
d) neefectuarea plantării arborilor sau arbuştilor pentru refecerea zonelor verzi - în 
termenele şi pe amplasamentele stabilite de către inspectorii comunei Casin; 
e) neefectuarea lucrărilor de reamenajare a zonelor verzi (prin lucrări specifice de 
gazonare, plantare flori şi gard viu) ca urmare a efectuării lucrărilor edilitar - gospodăreşti. 
 

Contravenientul va suporta contravaloarea lucrărilor de refacere a zonei verzi şi materialul 
dendro - floricol evaluat în conformitate cu prevederile legale. 



 
7.7.Contravenţii privind neefectuarea lucrărilor de dezinsecţie şi deratizare de către 

persoanele fizice şi juridice pe raza comunei Casin 
 
Art 41.Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru 
persoane fizice si de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte: 
a) neefectuarea lucrărilor de dezinsecţie şi deratizare în cadrul programului anual, şi ori de 
câte ori se impune; 
b) împiedicarea sau neefectuarea lucrărilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare prin 
societăţile comerciale  autorizate de autorităţile abilitate; 
c) folosirea de substanţe pentru combaterea insectelor şi rozătoarelor, altele decât cele 
testate şi cuprinse în lista aprobată de Ministerul Sănătăţii 
 
7.8.Contravenţii privind nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a normelor 

privind desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor de comerţ de pe raza comunei 
Casin 

 
Art. 42.Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru 
persoane fizice si de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte: 
a) comercializarea produselor pe căile de acces destinate circulaţiei precum şi blocarea 
căilor de acces în mod nejustificat; 
b)  comercialiarea neautorizată de produse de către societăţi comerciale, agenţi economici, 
persoane fizice, etc. 
c) comercializarea produselor de origine animală în afara spaţiilor special amenajate; 
d) sacrificarea animalelor pe domeniul public/privat al comunei Casin ,destinate vânzării, în 
afara locurilor special amenajate, cu respectarea strictă a normelor sanitar- veterinare; în acest 
sens este interzis cu desăvârşire sacrificarea animalelor în spaţiile deschise sau în alte locuri 
publice; 
e) comercializarea neautorizată a băuturilor alcoolice, precum şi  consumarea acestora pe 
domeniul public/privat al comunei ; 
f)  vânzarea ambulanta de preparate alimentare calde sau reci (inclusiv a porumbului fiert) pe 
domeniul public/privat al comunei ; 
g) comercializarea ciupercilor din flora spontană, excepţie făcând ciupercile obţinute în 
spaţiile special amenajate, pentru care s-a obţinut avizul fitosanitar; 
h)   comercializarea substanţelor toxice şi inflamabile, precum şi utilizarea artificiilor şi 

petardelor pe domeniul public/privat al comunei , fara autorizaţie in acest sens; 
i)  comercializarea produselor etnobotanice; 
j)   vânzarea de produse de orice fel fără sa fie afişate preţurile de comercializare; 

Art.43. Constituie contravenţie şi se sancţioneză cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei  pentru 
persoane fizice şi de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte: 
a) depozitarea pe domeniul public/privat al comunei  , a bunurilor materiale de orice fel, 
ca:utilaje,ambalaje, tonete, chioşcuri, mese. construcţii metalice, materiale de construcţii de 
orice fel, caroserii de autovehicule, autovehicule de orice fel, degradate, avariate, 
dezmembrate parţial sau total, cu sau fâră numere de înmatriculare. 
Art.44. Pentru protejarea mediului înconjurător, următoarele fapte constituie contravenţii şi se 
sancţioneză cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei  pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 
2000 lei pentru persoane juridice: 

a) aruncarea sau depozitarea gunoaielor sau deşeurilor de orice fel în alte locuri decât 
cele special amenajate ,aruncarea gunoiului menajer în pubelele de gunoi stradal sau în 



alte pubele decât cele repartizate , precum si aruncarea de deşeuri de lemn sau rezultate 
din construcţii (moloz , cărămizi , bol tari , etc.) la pubelele destinate pentru gunoi 
menajer ; 

b) aprinderea deşeurilor de orice fel în recipiente de colectare, în locuri publice sau în 
orice alte locuri dacă se produce disconfort sau poluare, precum si folosirea ca si 
combustibil pentru încălzirea locuinţelor a deşeurilor (textile, de piele, de materiale 
plastice, cauciuc, etc.) sau a resturilor de lemn vopsite, lăcuite sau îmbibate cu lichide 
industriale specifice; 

c) depozitarea neorganizată a materialelor si crearea unor focare de infecţie si insalubritate 
în incinta santierelor; 

d) arderea miriştilor, tufărişului si vegetaţiei ierboase uscate; 
e) defrişarea vegetaţiei lemnoase din afara fondului forestier situată pe pantă foarte mare; 
f) provocarea de poluare accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, 

funcţionării instalaţiilor, echipamentelor tehnologice; 
g) provocarea de poluare prin evacuarea cu ştiinţă în apă, atmosferă sau pe sol a unor 

deşeuri sau substanţe periculoase; 
h) spălarea în apele naturale a ambalajelor de pesticide si de alte substanţe periculoase, precum 
si a utilajelor cu care s-au transportat; 
i) nesupravegherea si neasigurarea depozitelor de deşeuri si substanţe periculoase; 
j) nerespectarea interdicţiilor în legătură cu utilizarea pe terenurile agricole de pesticide sau 
îngrăşăminte chimice. 
k) aruncarea de resturi solide (paie, coceni, crengi, materiale textile etc.) în reţeaua de 
canalizare; 
1) aruncarea leşurilor animale în alte locuri decât cele special amenajate; 
m) deversarea în canalele menajere si pluviale a dejecţiilor provenite de la grajdurile si 
coteţele animalelor; 
n) neluarea măsurilor ce se cuvin pentru menţinerea si întreţinerea curăţeniei în jurul 
imobilelor si pentru întreţinerea vegetaţiei aferente până la limita căilor publice de acces în 
zona respectivă , dacă aceste fapte nu constituie contravenţii stabilite prin alte acte normative; 
o) aprinderea sau arderea oricăror produse sau materiale în scopul recuperării deşeurilor 
metalice conţinute în acestea sau pentru distrugerea lor; 
 
Art.45. În vederea asigurării alimentării cu apă rece, întretinerii și repararea instalaţiilor de 
apă potabilă, canal, săvârşirea următoarelor fapte constituie contravenţii şi se sancţioneză cu 
amendă de la 1000 lei la 1500 lei  pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 2000 lei pentru 
persoane juridice: 

f) bransarea sau racordarea unor instalaţii de apă sau canalizare în instalaţia unui abonat sau 
la reţeaua publică fără acordul administratorului sau proprietarului reţelei; 

g) evacuarea în reţeaua de canalizare a unor substanţe si deşeuri care produc colmatarea 
rapidă a canalizării si împiedică procesul de epurare al apelor uzate ; 

h) neprotejarea sau degradarea din culpă a căminelor de vizitare, la reţelele subterane de apă 
si canal, distrugerea capacelor de canalizare; 

i) deteriorarea aparatelor de măsură, control, manevre, precum si a căminelor unde sunt 
amplasate instalaţiile publice de distribuţie si racordurile ; 

j)  
V.Căi de atac şi dispoziţii finale 

 
Art 46. (1)În cazul în care contravenientul nu respectă obligaţia de a înlătura situaţia creată 
prin săvârşirea contravenţiei, ca de exemplu  evacuarea a materialelor de demolare a 



construcţiilor sau amenajărilor improvizate, de ridicare şi evacuare a reziduurilor, de 
remediere a degradărilor produşi, etc,sau refuză sa se legitimeze cu actul de identitate pentru 
stabilirea identităţii sale , sau de a se prezenta la sediul Politie, organul constatator poate 
aplica, în mod repetat, după fiecare somaţie la contravenientul care nu se conformează, o 
nouă amendă pentru contravenţia săvârşită. 
 

(2)Agentul constatator stabileşte amenda în cuprinsul procesului - verbal de constatare a 
contravenţiei. în afara sancţiunilor prevăzute mai sus, organul constatator va putea stabili în 
cuprinsul aceluiaşi proces - verbal, când va fi cazul, atât valoarea pagubei produse prin 
contravenţie, cât şi confiscarea obiectelor care au servit la săvârşirea contravenţiei, cu 
precizarea valorilor. 
Art. 47.Constatatrea şi sancţionarea contravenţiilor săvârşite la prezenta hotărâre se face de 
către: 

a) primar si/sau viceprimar; 
b) funcționarii  publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Casin 

împuterniciţi prin Dispoziţie a Primarului comunei Casin. 
c) Agentii Postului de Politie Casin. 

Art. 48.Pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor se recuperează după cum urmează: 
a) în 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; 
b) dacă nu există tarif de evaluare a pagubei, partea vătămată îşi va putea valorifica 
pretenţiile conform legislaţiei civile în vigoare. 
Art. 49. Sunt supuse confiscării bunurile care au servit la săvârşirea contravenţiei, dacă sunt 

ale contravenientului. 
Art. 50. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 
încheierii procesului verbal ,ori după caz da la data comunicării acestuia , jumătate din 
minimul amenzii prevăzute pentru fapta săvârsita.. 
Art. 51. Împotriva procesului verbal de contravenţie şi de aplicare a sancţiunii, 
contravenienţii pot face contestaţie  la Judecătoria Onesti. 
Art 52. Contestaţiile se soluţionează de Judecătoria Onesti. 
Art. 53. Procedura constatării contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se completează cu 
prevederile O.U.G. nr. 2/2001. privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată și 
completată. 
Art.54 – Constituie infractiuni urmatoarele fapte, daca au fost de natura sa puna in pericol 
viata ori sanatatea umana,animala sau vegetala : 

a) defrisarea vegetatiei lemnoase din afara fondului forestier,situata pe terenuri cu 
pante foarte mari sau la limita superioara de altitudine a vegetatiei forestiere, cu 
incalcarea masurilor speciale de conservare ; 

b) provocarea de poluare accidentala datorita nesupravegherii executarii lucrarilor noi ; 
c) provocarea de poluare prin evacuare, cu stiinta,in apa, in atmosfera sau pe sol a unor 

deseuri sau substante periculoase ; 
d) folosirea de momeli periculoase si de mijloace electrice pentru omorarea animalelor 

salbatice si a pestilor, in scopul consumului sau al comercializarii ; 
e) producerea de zgomote peste limitele admise, daca prin aceasta se pune in pericol 

grav sanatatea umana ; 
f) nerespectarea restrictiilor si a interdictiilor la vanat si pescuit ale unor specii 

protejate sau oprite temporar prin lege ; 



g) nesupravegherea si neasigurarea depozitelor de deseuri si substante periculoase, 
precum si nerespectarea obligatiei de depozitare a ingrasamintelor chimice si 
produselor de uz fitosanitar numai ambalate si in locuri protejate ; 

h) producerea,livrarea si utilizarea ingrasamintelor chimice si a produselor de uz 
fitosanitar neautorizate ; 

i) nerespectarea interdictiilor in legatura cu utilizarea pe terenuri agricole de produse 
de uz fitosanitar sau ingrasaminte chimice 

j) ascundetrea unor date sau difuzarea de catre functionarii publici de informatii false 
in legatura cu calitatea mediului si sanatatea umana ; 

k) refuzul interventiei in cazul poluarii accidentale a apelor. 
Art.55 – Constatarea si cercetarea infractiunilor se fac din oficiu de catre organele de 
urmarire penala. 

8.  Dispozitii finale 
 
   Art.56 – Prezenta hotarare intra in vigoare de la data aducerii la cunostinta publica, prin 
afisare la sediul Consiliului Local Casin. 
 Art.57- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Viceprimarul comunei 

Casin. 
   Art.58– Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului , viceprimarului 
si Prefectului judetului Bacau si o va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul 
consiliului local. 
 
           Presedinte de sedinta,                                                      Contrasemneaza, 
             Sbarcea Gheorghe                                              Secretarul General al comunei, 
                                                                                                  Popescu Monica - Florinela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotararea a fost aprobata cu 12 voturi “pentru”, 0 voturi ïmpotriva”, 0 “abtineri”. 
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