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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 42/07.09.2018 privind stabilirea și sancționarea faptelor care 

constituie contravenții în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curățeniei și igienei publice, a 

prevenirii incendiilor și protecției mediului, a circulației rutiere și a pășunatului în comuna 

Beica de Jos, județul Mureș

          

  

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi 

se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite 

atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, 

ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului.

Art.2. Prin prezenta hotărâre se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile 

de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile 

respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului, respectiv 

sancțiuni a faptelor care constituie contravenții în domeniile edilitar-gospodăresc, ordinii, curățeniei 

și igienei publice, a prevenirii incendiilor și protecției mediului, a circulației rutiere și a pășunatului 

în comuna Beica de Jos, județul Mureș

Art.3. Sancţiunile contravenţionale prevăzute de prezenta hotărâre sunt:

a) avertismentul respectiv amenda contravenţională, și se aplică sancțiunilor prevăzute de 

prezenta hotărâre. 

Art.4. Avertismentul şi amenda contravenţională se pot aplica oricărui contravenient 

persoană fizică sau juridică.

Art.5. Dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii sancţiunea se aplică pentru 

fiecare contravenţie.

Art.6. (1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi 

locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul 

constatator; numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului, 
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descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, 

precum şi arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea 

eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se 

sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca 

urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la 

data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de 

actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea.

În cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români cu 

domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse şi următoarele date: seria şi numărul 

paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul 

emitent. În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde şi numele, 

prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi ori ocrotitori legali ai acestuia.

    (2) În situaţia în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor 

face menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi 

codul fiscal ale acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă.

    (3) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să 

aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de 

constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte menţiuni", sub 

sancţiunea nulităţii procesului-verbal.

Art.7. Dacă o persoană săvârşeşte mai multe contravenţii constatate în acelaşi timp de 

acelaşi agent constatator, se încheie un singur proces-verbal.

CAPITOLUL II

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC, SALUBRIZAREA, ORDINEA, CURĂȚENIA ȘI IGIENA 

PUBLICĂ, PREVENIREA INCENDIILOR, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI CIRCULAȚIA RUTIERĂ

Art.8. (1) Neîntreținerea în stare corespunzătoare a curățeniei și igienei în clădiri, locuințe, 

anexe gospodărești, curți, grădini, spații publice în jurul imobilelor deținute sau aflate în 

administrarea proprietarilor sau chiriașilor (locatarilor) persoane fizice sau juridice, se 

sancționează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice și de la 500 la 1000 lei 

pentru persoanele juridice. 

(2) Ocuparea terenurilor publice ori schimbarea destinației inițiale a acestora, se 

sancționează cu amendă de la 500 la 1000 lei.
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(3) Nerefacerea în termenul stabilit de autoritățile competente a distrugerilor de orice 

fel, inclusiv în urma unor accidente de circulație, a tuturor amenajărilor de pe domeniul public 

(plantații, ronduri de flori, stâlpi de orice fel, mobilier urban, borduri, împrejmuiri, podețe, etc.), se 

sancționează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice și de la 500 la 1000 lei 

pentru persoanele juridice. Pentru pagubele cauzate, contravenienții vor achita și despăgubiri 

egale cu valoarea de refacere a bunului distrus sau degradat.

  Art.9. (1) Neîntreținerea în stare corespunzătoare a imobilelor deținute cu orice titlu -

reparații și zugrăvire a părților exterioare a clădirilor, neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, 

țiglelor, geamurilor sparte și a panourilor publicitare uzate, etc., se sancționează cu amendă de la 

200 la 500 lei pentru persoanele fizice și de la 500 la 1000 lei pentru persoanele juridice.

(2) Nemarcarea și neizolarea imediată a zonei expuse, de către proprietarul 

construcției care, ca urmare a gradului de degradare al acesteia (desprinderi de elemente 

constructive, părți din fațadă sau acoperiș) afectează spațiul public, se sancționează cu amendă 

de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice și de la 500 la 1000 lei pentru persoanele juridice.  

(3) Neafișarea numărului de imobil de către proprietar persoană fizică sau juridică se 

sancționează cu amendă de la 100 la 200 lei.

(4) Deteriorarea sau murdărirea în orice fel a clădirilor publice sau a monumentelor 

amplasate în locuri publice, se sancționează cu amendă de la 200 la 500 lei. 

Art.10. (1) Ocuparea domeniului public cu orice fel de construcții sau materiale, montarea 

schelelor sau macaralelor de construcții, containerelor, montarea de mobilier stradal, chioșcuri, 

corturi sau tonete pentru desfășurarea unor activități comerciale sau ocuparea domeniului public 

cu parcuri de distracții și altele, fără aprobarea primăriei sau achitatea taxelor legale, se 

sancționează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice și de la 500 la 1000 lei 

pentru persoanele juridice. 

(2) Parcarea, staționarea, amplasarea sau abandonarea pe terenuri aparținând 

domeniului public sau privat al comunei Beica de Jos, a vehiculelor și autovehiculelor, a aparatelor 

de orice fel, a tonetelor, chioșcurilor, a construcțiilor metalice și expunerea spre vânzare a 

vehiculelor, precum și ocuparea sau blocarea părții carosabile a drumurilor, străzilor laterale, 

parcărilor, trotuarelor, spațiilor verzi, reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 

200 la 500 lei. 

(3) Spălarea autovehiculelor sau utilajelor pe domeniul public, precum și efectuarea 

unor reparații la autovehicule sau alte utilaje pe domeniul public și/sau murdărirea spațiilor publice 

ca urmare a acestor activități, se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei. 

(4) Necurățarea roților mijloacelor de transport la intrarea pe drumurile publice de pe 
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șantiere de construcții sau terenuri agricole, precum și circulația pe drumurile de câmp (drumuri 

agricole) cu utilaje grele (tractoare, combine, etc.) pe timp nefavorabil producând deteriorarea 

acestor drumuri, se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei. 

(5) Blocarea accesului în sediile instituțiilor sau blocarea aleiilor pietonale prin 

parcarea sau staționarea unor autovehicule sau vehicule de orice fel, se sancționează cu amendă 

de la 100 la 500 lei. 

(6) Deteriorarea, ruperea, tăierea, lovirea, călcarea, aprinderea, etc., a  mobilierului 

urban (bănci, coșuri, jerdiniere, vaze, stâlpi, etc.), a spațiilor de joacă pentru copii, a împrejmuirilor 

destinate spațiilor verzi, a containerelor pentru deșeurile stradale, a panourilor cu reclame, a 

stațiilor de autobus, a chioșcurilor sau a altor dotări aflate pe domeniul public, se sancționează cu 

amendă de la 100 la 1000 lei. 

(7) Depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale rezultate din curățarea 

grădinilor și curților se sancționează cu amendă de la 200 la 500 lei.

(8) Aruncarea hârtiilor, ambalajelor, țigărilor sau a cojilor de semințe de către pietoni 

sau din autoturisme pe partea carosabilă, pe trotuare sau pe zonele verzi, se sancționează cu 

amendă de la 100 la 500 lei.  

Art.11. Dezafectarea, dezmembrarea sau modificarea instalațiilor edilitar-gospodărești 

(receptori pentru ape pluviale, cămine de scurgere și racorduri, hidranți), precum și mascarea sau 

acoperirea acestora prin asfaltare, betonare, etc., se se sancționează cu amendă de la 200 la 

1000 lei.

Art.12. (1) Executarea de lucrări de orice natură pe domeniul public, respectiv pe partea 

carosabilă, trotuare, spații verzi fără autorizație de la primărie, se se sancționează cu amendă de 

la 500 la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 la 2500 lei pentru persoanele juridice. 

(2) Excepție fac lucrările de intervenție de urgență efectuate de administratorii 

rețelelor de utilități, care se reglementează prin protocoale încheiate cu autoritatea locală. 

Art.13. (1) Nesemnalizarea corespunzătoare de către executant a lucrărilor efectuate pe 

domeniul public sau privat al comunei Beica de Jos, se sancționează cu amendă de la 200 la 1000 

lei.     

(2) Neefectuarea de către executant a lucrărilor de salubrizare a domeniului public și 

a amplasamentelor organizărilor de șantier aprobate, atât pe parcursul derulării lucrărilor edilitar-

gospodărești cât și la finalizarea lor, se sancționează cu amendă de la 200 la 1000 lei pentru 

persoanele fizice și de la 300 la 1500 lei pentru persoanele juridice. 

(3) Neaducerea terenului unde s-au executat lucrări la starea sa inițială de către 

investitor sau executant după terminarea lucrărilor, precum și nerealizarea lucrărilor de curățare, 
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amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului sau a terenurilor adiacente ocupate 

temporar pe durata execuției, odată cu încheierea lucrărilor de bază, se sancționează cu amendă 

de la 200 la 1000 lei pentru persoanele fizice și de la 300 la 1500 lei pentru persoanele juridice. 

(4) Neîntreținerea trotuarului din fața imobilului prin măturare, neîndepărtarea florei 

spontane care crește pe lîngă imobile precum și necurățarea de zăpadă și gheață a trotuarelor din 

fața imobilului, se sancționează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice și de la 

500 la 1000 lei pentru persoanele juridice. 

(5) Aprinderea sau întreținerea focului pe domeniul public, în parcuri, aprinderea și 

arderea deșeurilor menajere de orice fel în curți sau pe alte terenuri private, fără respectarea 

măsurilor legale de prevenire a incendiilor, precum și incendierea containerelor de deșeuri de pe 

platformele de depozitare, se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei. 

Art.14. Necurățarea, acoperirea, obturarea șanțurilor, rigolelor de colectare, a podețelor și 

tuburilor de beton din fața imobilelor, pe întreaga lungime aferentă proprietății, dacă prin aceasta 

se provoacă staționarea sau revărsarea apelor pe căile publice sau pe alte terenuri, se 

sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei pentru persoanele fizice și de la 200 la 1000 lei 

pentru persoanele juridice. 

Art.15. (1) Modificarea poziției inițiale a indicatoarelor de semnalizare rutieră se 

sancționează cu amendă de la 100 la 1000 lei.

(2) Montarea de indicatoare rutiere (sau orice fel) de către persoane neautorizate și 

fără acordul Primăriei se sancționează cu amendă de la 200 la 1000 lei pentru persoanele fizice și 

de la 1000 la 2500 lei pentru persoanele juridice. 

CAPITOLUL III

RESPECTAREA ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE

Pentru asigurarea unui climat de ordine și liniște publică necesar desfășurării normale a 

activității economice, social culturale și pentru promovarea unor relații civilizate în viața cotidiană, 

cetățenii sunt obligați să aibă un comportament civic, moral și responsabil, în spiritul legilor țării și 

a normelor de conviețuire socială.

Art.16. Săvârșirea unor acte, fapte ori gesturi de natură de a împiedica folosirea normală a 

locuinței se sancționează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art.17. (1) Satisfacerea nevoilor fiziologice pe spații aparținând domeniului public, sau în 

orice alte locuri accesibile publicului, se sancționează cu amendă de la 100 la 150 lei. 
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(2) Dormitul pe bănci, pe mobilierul stradal, în parcuri sau pe domeniul public, se 

sancționează cu amendă de la 50 la 150 lei.  

Art.18. Folosirea autovehiculelor prin turarea motoarelor acestora și efectuarea de manevre 

prin derapaje, întoarceri bruște, accelerări și frânări bruște, pe raza comunei Beica de Jos, 

perturbând astfel ordinea și liniștea publică, se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei.

Art.19. (1) Comercializarea de legume, fructe, flori, produse alimentare și orice mărfuri 

industriale a căror proveniență nu este dovedită, în condițiile legii, pe drumuri, parcuri sau orice 

alte locuri decât cele amenajate în acest scop și autorizate de primărie, se sancționează cu 

amendă de la 200 la 500 lei. 

(2) Dacă prin contravenție s-a cauzat o pagubă ori sunt bunuri supuse confiscării, 

respectiv mărfuri sau produse care au servit sau au fost destinate să servească la săvârșirea de 

contravenții, agentul constatator va stabilii și cuantumul despăgubirii, ori după caz, va dispune 

confiscarea, făcând mențiunea despre aceasta în procesul verbal. 

Art.20. Nerespectarea măsurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna desfășurare 

a manifestărilor cultural-sportive sau a unor adunări sau manifestații, se sancționează cu amendă 

de la 200 la 1000 lei.

Art.21. Refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se consumă băuturi 

alcoolice, după ora de închidere sau la cererea îndreptățită a unui salariat al localului se 

sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei.

Art.22. Organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatură muzicală la 

intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spații 

neacoperite situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter 

social, precum și tulburarea liniștii locuitorilor de către orice persoană, prin producerea de 

zgomote, larmă sau prin folosirea unui aparat, obiect sau instrumente muzicale la intensitate mare, 

în oricare loc cu imobile cu destinația locuințe ori în imediata vecinătate a acestora, se 

sancționează cu amendă de la 100 la 1000 lei. 

   

CAPITOLUL IV

PĂȘUNATUL ANIMALELOR

Începerea păşunatului în comuna Beica de Jos se va face în funcţie de condiţiile 

pedoclimatice şi de gradul de dezvoltare a covorului ierbos. Se evită începerea păşunatului prea 

devreme, care poate afecta perioada de regenerare, sănătatea şi supravieţuirea plantelor. Data 

începerii şi încheierii păşunatului, precum şi modul de organizare a păşunatului, continuu sau pe 
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tarlale, este stabilit prin adunările cetățenești și hotărâre a consiliului local, cu respectarea 

perioadelor menționate în amenajamentul pastoral și cu încadrarea în următoarele perioade:

- 160 zile pe trupurile de pășune Medveș, Dumbrava, Făget, Crainic, Mocear (sezonul de 

pășunat începe la 1 mai);

- 90 zile pe trupul de pășune Deniș (sezonul de pășunat începe la 1 iunie);

- 100 zile pe restrul trupurilor din bazinul Câmpul Cetății (Între Pescoase, Groapa Măcicaș, 

Nirajul Mare), (sezonul de pășunat începe la 15 mai). 

Art. 23. (1) Pășunatul abuziv, precum și introducerea animalelor la pășunat în altă perioadă 

decât perioada stabilită, se sancționează cu amendă de la 300 la 1000 lei. 

(2) Nerespectarea limitelor și suprafețelor de pășunat, precum și pășunatul 

animalelor pe alte terenuri decât cele propriatate personală sau pe terenurile închiriate și fără a 

avea acordul proprietarului sau chiriașului atrage, pentru proprietarii de animale sau păstorii de 

turme, achitarea unei plăţi – taxa de gloabă – plată care are caracter de sancţiune. Taxa de 

gloabă este exprimată în lei/ animal/ zi, valorile acestei taxe fiind după cum urmează: 

- 70 de lei pentru bovine şi cabaline adulte, 50 de lei pentru tineret bovin şi cabalin, 50 de 

lei pentru ovine şi caprine adulte, 30 de lei pentru tineret ovin şi caprin, 50 de lei pentru porcine 

peste 6 luni şi 40 de lei pentru tineret porcin sub 6 luni.

(3) La taxele de gloabă se vor adăuga pagubele stabilite în baza unui proces-verbal 

de constatare încheiat de persoanele abilitate în acest sens (viceprimar, funcționarii din cadrul 

compartimentului agricol, cadastru, topometrie și relații cu publicul). 

Art. 24. (1) Animalele și turmele găsite la pășunat nesupravegheate vor fi închise în oboare. 

Oboarele sunt stabilite prin prezenta hotărâre și vor avea următoarele locații:

- Beica de Jos, nr. 125 (curtea dispensarului veterinar)

- Șerbeni, nr. 35A (terenul din spatele curții școlii)

(2) Se fixează următoatele taxe de obor:

- bovine și cabaline - 50 lei/cap/zi

- ovine și caprine - 20 lei/cap/zi

- porcine - 20 lei/cap/zi 

(3) Animalele neridicate de la obor de către deținători acestora în termen de 30 de 

zile se vor valorifica în condițiile legii. 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                    Contrasemnează Secretar,        

                Neagu Vasile-Ioan                                                                    Pop Silvestru-Vasile

                                                                                                                                                                                            




