
HOTĂRÂREA NR.164 
PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITĂŢILE EDILITAR-

GOSPODĂREŞTI DIN MUNICIPIUL TULCEA 
 

Consiliul local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
27.11..2008; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acţivităţile edilitar-
gospodăreşti din municipiul Tulcea, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie raportul nr. 41460/12.11.2008 al Direcţiei Administraţie Publică Locală; 
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

        Având în vedere prevederile : 
- Ordonanţei de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin 
Legea nr. 515/2002; 
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deşerilor industriale reciclabile, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Ordonantei de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. „d”, art.45 alin.1 şi 6 şi art.49 alin.1 şi 2 din Legea nr.215/2001 
privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
                              
                                                      HOTARASTE: 
 
                Art.1. Se aprobă Regulamentul privind acţivităţile edilitar-gospodăreşti din municipiul 
Tulcea, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local 
nr.74/2002 privind aprobarea unor Norme pentru activităţile de gospodărie, întreţinere şi curăţenie, 
colectare, transport şi depozitarea deşeurilor, a activităţilor comerciale, precum şi măsuri de protecţia 
mediului, cu modificările şi completările ulterioare. 
                Art.3. Secretarul municipiului Tulcea va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
             
            Hotărârea a fost adoptată cu  17  voturi ale consilierilor. 

 
 
CONTRASEMNEAZA,                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
            SECRETAR,                                  CONSILIER, 
 
       Jr. Brudiu Maria                                               Anton Valeriu 

 
 



 
 
 
 

ANEXA LA HCL NR. 164/27.11.2008 
 
 

REGULAMENTUL PRIVIND ACŢIVITĂŢILE EDILITAR-GOSPODĂREŞTI DIN 
MUNICIPIUL TULCEA 

 
 

CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

 
ART. 1 
(1) Prezentul regulament stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor 

administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru 
buna gospodărire a municipiului Tulcea, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie 
pe teritoriul acestuia. 

(2) Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul municipiului Tulcea, 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. 

ART. 2 
(1) Activităţile edilitar-gospodăreşti reprezintă ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes 

local, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea consiliului local şi a primarului municipiului 
Tulcea, prin care se asigură buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de 
igienă, precum şi înfrumuseţarea municipiului. 

(2) Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti constituie o 
obligaţie permanentă a consiliului local, şi a primarului, a autorităţilor şi instituţiilor publice, a 
agenţilor economici cu sau fără personalitate juridică, precum şi a cetăţenilor. 

ART. 3 
Consiliul local, precum şi primarul răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea, 

coordonarea şi controlul întregii activităţi de gospodărire şi înfrumuseţare, de păstrarea ordinii 
şi curăţeniei în municipiul Tulcea. 

ART. 4 
(1) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit prezentului regulament consiliul local, 

precum şi primarul vor adopta şi vor dispune măsurile ce se impun pentru asigurarea 
participării cetăţenilor, a instituţiilor publice şi agenţilor economici cu sau fără personalitate 



juridică, la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a curăţeniei în interiorul municipiului 
şi în proximitatea acestuia, la efectuarea la timp a activităţilor gospodăreşti. 

(2) Consiliul local poate stabili şi sancţiona faptele contravenţionale în următoarele 
domenii: salubritate, activitatea din pieţe, curăţenia şi igienizarea acestora, întreţinerea 
parcurilor şi spaţiilor verzi, a spaţiilor şi locurilor de joacă pentru copii, amenajarea şi curăţenia 
spaţiilor din jurul blocurilor de locuinţe, precum şi a terenurilor virane, întreţinerea bazelor şi 
obiectivelor sportive aflate în administrarea lor, întreţinerea străzilor şi trotuarelor, a şcolilor şi 
altor instituţii de educaţie şi cultură, întreţinerea clădirilor, împrejmuirilor şi a altor construcţii, 
depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a resturilor menajere. 

 
CAPITOLUL II 

OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDERILE CONSILIULUI LOCAL ŞI ALE PRIMARULUI, 
ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE, ALE PERSOANELOR JURIDICE ŞI FIZICE 

 
SECŢIUNEA I – OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDERILE CONSILIULUI LOCAL ŞI  ALE 

PRIMARULUI 
 
ART. 5 
Consiliul local şi primarul, pentru buna organizare a întregii activităţi de gospodărire şi 

înfrumuseţare, de păstrarea ordinii şi curăţeniei în municipiul Tulcea, au obligaţia să asigure în 
condiţiile legii: 

a) măsuri necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub supravegherea 
Autorităţii de Sănătate Publică şi a Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, prin participarea la programele cu privire la combaterea epidemiilor, securitatea şi 
sănătatea populaţiei din municipiul Tulcea şi prin instituirea măsurilor de control; 

b) acţiuni corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului, prin prevederea în 
bugetele proprii a unor fonduri pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din implementarea 
legislaţiei comunitare din domeniul mediului şi pentru programe de protecţia mediului şi prin 
colaborarea cu autorităţile publice centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului în vederea 
realizării acestora; 

c) 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 şi 
instituirea unor zone de protecţie sanitară la alimentările cu apă potabilă ( frontul de puţuri 
Bogza, punctul de captare apă potabilă din Dunăre); 

d) asigurarea mijloacelor financiare pentru închiderea şi renaturarea rampei municipale de 
deşeuri menajere conform programului stabilit şi autorizat de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului şi asigurarea condiţiilor de funcţionare a rampei ecologice; 

e) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a 
deşeurilor şi gunoaielor, precum şi amenajarea unor locuri speciale de depozitare; 



f) respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi 
urbanism aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor prin: 

- interzicerea executării construcţiilor civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea 
instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură fără autorizaţie de 
construire sau de desfiinţare; 

- respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, emisă în condiţiile legii, şi a 
reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, a documentaţiilor de amenajare 
a teritoriului şi de urbanism avizate şi aprobate, a planurilor de amenajare a teritoriului, avizate 
şi aprobate potrivit legii, precum şi a termenelor de execuţie a construcţiilor; 

- încadrarea lucrărilor în prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Tulcea şi 
a documentaţiilor de urbanism aprobate; 

- organizarea şi exercitarea controlului privind disciplina în autorizarea şi executarea 
lucrărilor de construcţii de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, precum şi urmărirea modului de îndeplinire a măsurilor dispuse de Inspectoratul 
de Stat în Construcţii ca urmare a controlului cu privire la executarea lucrărilor de construire 
sau de desfiinţare; 

- monitorizarea tuturor lucrărilor începute după anul 2000; 
g)  curăţenia străzilor, pieţelor 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 materiale refolosibile prin: 

- funcţionarea pieţelor din municipiul Tulcea după un program cu grafic orar stabilit de 
administratorul acestora, care va fi înscris în regulamentul pentru funcţionarea pieţei, cu 
respectarea reglementărilor privind liniştea şi ordinea publică; 

- asigurarea pieţelor cu utilităţi, dotări şi echipamente corespunzătoare desfacerii 
mărfurilor (grup sanitar, iluminat electric, apă potabilă şi canalizare, mobilier specific; 
copertine; punct cu mijloace iniţiale de intervenţie pentru P.S.I., punct de colectare a deşeurilor 
rezultate din activitatea comercială etc.), precum şi cu servicii care să faciliteze desfăşurarea 
activităţii în condiţii optime, potrivit legii, dimensionate în funcţie de numărul locurilor de 
vânzare şi de tipul de piaţă şi cu respectarea condiţiilor    igienico-sanitare şi de protecţie a 
vieţii, sănătăţii şi intereselor economice ale consumatorilor; 

- salubrizarea pieţelor zilnic şi ori de câte ori este necesar; 
- respectarea graficului de salubrizare pe sectoare ale localităţii; 
- întreţinerea curăţeniei în parcuri şi locuri publice; 
- îndepărtarea gheţii şi zăpezii imediat după depunerea pe carosabil şi trotuare, conform 

,,Programului de intervenţie, organizarea activităţii de prevenire şi combaterea înzăpezirii, 
poleiului pe timp friguros în municipiul Tulcea” aprobat prin hotărâre de consiliu local; 

- întreţinerea şi repararea străzilor din municipiu, profilarea corespunzătoare şi realizarea 
îmbrăcăminţilor definitive la cele neasfaltate până în prezent, prin alocarea în bugetul local a 
unor sume pentru această destinaţie; 



- montarea plăcuţelor de identificare a străzilor care au primit noi denumiri sau a căror 
denumire a fost schimbată prin hotărâri de Consiliu Local;  

h) finalizarea construcţiilor începute, precum şi întreţinerea în bună stare a construcţiilor 
existente aflate în patrimoniul municipiului şi în administrarea Consiliului Local, repararea, şi 
zugrăvirea periodică a acestora; 

i) organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea municipiului prin: 
- organizarea serviciului public de salubrizare; 
- urmărirea graficelor de colectare a deşeurilor menajere; 
- organizarea şi aplicarea cel puţin o dată pe an a unui program de curăţenie generală a 

localităţii la care să participe activ şi instituţii publice, agenţii economici, asociaţiile de 
proprietari şi cetăţenii; 

j) curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor 
insalubre, prevenirea poluării apelor, executarea lucrărilor de protecţie şi întreţinere a albiilor, 
precum şi executarea lucrărilor de protecţie împotriva inundaţiilor prin colaborarea cu 
instituţiile şi autorităţile abilitate; 

k) prevederea în bugetul local a unor fonduri pentru repararea, întreţinerea şi 
modernizarea reţelei de distribuţie a apei şi a reţelei de canalizare a apelor menajere şi pluviale, 
precum şi atragerea unor fonduri externe, prin întocmirea unor proiecte în vederea cofinanţării 
acestor tipuri de lucrări; 

l) buna organizare şi funcţionare a transportului public local de persoane prin curse 
regulate în municipiul Tulcea, păstrarea curăţeniei şi aspectului corespunzător al vehiculelor, 
întărirea ordinii şi disciplinei  prin modernizarea şi întreţinerea parcului auto existent, precum 
şi prin extinderea liniilor de transport în funcţie de cerinţele cetăţenilor; 

m) amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, grădinilor publice, a terenurilor 
de sport şi de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement, precum şi dezvoltarea 
de noi spaţii verzi şi locuri de agrement; 

n) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în teatre, săli de sport, 
stadioane şi în celelalte unităţi de cultură şi sport aflate în proprietatea municipiului Tulcea şi 
în administrarea Consiliului Local; 

o) păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a monumentelor de 
pe teritoriul municipiului Tulcea prin alocarea de fonduri în bugetul local şi sprijinirea 
fundaţiilor ce iniţiază programe de reabilitare a acestor obiective; 

 
SECŢIUNEA II – OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDERILE INSTITUŢIILOR PUBLICE, 

ALE AGENŢILOR ECONOMICI ŞI ALE CELORLALTE PERSOANE JURIDICE  
 
ART. 6 
Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice ce îşi desfăşoară 

activitatea pe raza municipiului Tulcea, în vederea asigurării întreţinerii curăţeniei şi 



îmbunătăţirii aspectului edilitar al clădirilor, curţilor, împrejmuirilor, căilor de acces precum şi 
a străzilor, drumurilor şi zonelor verzi înconjurătoare, le revin următoarele obligaţii: 

a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin 
efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice:  

- întreţinerea teraselor adiacente imobilelor; 
- reparare şi vopsire a gardurilor şi porţilor, refacerea soclurilor deteriorate, vopsirea 

tâmplăriei metalice şi din lemn; 
- repararea acoperişurilor şi a coşurilor de fum; 
- înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor degradate; 
- înlocuirea materialelor de pavaj deteriorat;  
- întreţinerea curăţeniei şi igienei în imobile, în curţi, în grădini, în anexele gospodăreşti, 

alte terenuri pe care le deţin, precum şi curăţirea şi întreţinerea permanentă a şanţurilor şi 
podeţelor în zona acestora; 

- întreţinerea materialului sădit din zonă şi amplasarea de jardiniere etc.; 
b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, 

întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv 
spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora; 

c) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe 
celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces, prin depozitarea corespunzător a 
reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile, evitând a păstra 
în suprafaţă locativă a mărfurilor, a materialelor sau a altor bunuri care elimină un miros 
deranjant pentru ceilalţi locatari, care au greutatea excesivă, sau care în contact cu agenţii 
atmosferici se descompun şi produc deteriorări imobilului; 

d) să asigure igiena, din proprie iniţiativă sau la solicitarea instituţiilor şi autorităţilor 
competente, în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, 
dezinsecţie şi deratizare pentru combaterea şi distrugerea rozătoarelor, precum şi a insectelor; 

e) să utilizeze şi să întreţină în bună stare de funcţionare şi curăţenie spaţiile comune, 
subsolurile,  anexele sanitare ( băi, WC-uri, uscătorii, spălătorii), poduri, luminatoare şi altele; 

f) să asigure întreţinerea corespunzătoare şi repararea instalaţiilor de apă, agent termic şi 
canalizare pentru a nu se produce inundarea sau degradarea clădirilor şi pentru a se evita risipa 
de apă; 

g) să permită intrarea persoanelor autorizate în imobilul pe care îl deţine pentru a efectua 
reparaţiile necesare pentru instalaţiile de orice fel în caz de avarie; 

h) să nu deterioreze instalaţiile de utilitate publică; 
i) să execute lucrări de branşare a instalaţiilor de apă, termice, telefonie, gaze, electrice şi 

altele care sunt pe domeniul public, la reţeaua publică, direct sau prin prelungirea celor 
existente numai cu aprobarea prealabilă a Primăriei Municipiului Tulcea; 

j) să aibă şi să întreţină pe fiecare imobil în loc vizibil tăbliţa cu numărul de imobil; 
k) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a 

drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe 



trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor 
stabilite de consiliul local , fără a stânjeni circulaţia vehiculelor şi pietonilor şi având grijă ca 
gurile de canal şi capacele de gaze naturale să rămână libere; 

l) să cureţe zăpada, ţurţurii de gheaţă în anotimpul friguros şi să distrugă buruienile de pe 
terase, acoperişuri sau balcoane, să desfunde jgheaburile şi burlanele, luând măsuri de 
siguranţă pentru evitarea accidentelor; 

m) să întreţină în condiţii corespunzătoare firmele, reclamele, panourile de publicitate, 
vitrinele, bannerele şi să le actualizeze permanent, cu respectarea Regulamentului local pentru 
„Amplasarea firmelor şi reclamelor în municipiul Tulcea”; 

n) să execute lucrări la instalaţiile subterane din zona străzilor, trotuarelor şi spaţiilor verzi 
ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Tulcea, numai cu avizul prealabil eliberat 
de Primăria Municipiului Tulcea şi cu obligativitatea readucerii la forma iniţială a zonelor 
degradate în temenele prevăzute în aviz; 

o) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe 
drumurile publice pentru a se evita murdărirea drumului cu noroi, var, mortar, beton, produse 
de carieră şi de balastieră, ori cu alte materiale căzute din vehicule pe timpul transportului; 

p) să nu creeze obstacole pentru circulaţia auto sau pietonală şi scurgerea apelor pluviale 
prin depozitarea de materiale, obiecte sau alte produse pe drumuri, străzi, alei şi trotuare; 

r) să nu degradeze total sau parţial platforma drumului, trotuarelor, şanţurilor, podurilor, 
podeţelor, taluzelor, anexelor drumului ca: stâlpi de ghidare, indicatoare de circulaţie, marcaje 
rutiere, instalaţii de semnalizare etc.; 

s) să ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii persoanelor şi a bunurilor din 
vecinătatea reţelelor de termoficare, apă, canalizare, gaze, electrice, telefonie, cablu TV, 
întreţinerea şi exploatarea lor, în cazul în care le administrează şi desfăşoară activităţi de 
gospodărire comunală; 

ART. 7 
(1) În imobilele cu mai multe apartamente toţi proprietarii sunt obligaţi să participe la 

lucrările de întreţinere şi reparaţii a imobilului şi a instalaţiilor comune de orice fel şi să achite 
contravaloarea acestora. 

(2) Este interzisă desfăşurarea activităţii de administrator de imobil în cadrul asociaţiilor 
de proprietari, fără obţinerea atestatului, în condiţiile legii. 

 
SECŢIUNEA III – OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDERILE PERSOANELOR FIZICE 
 
ART. 8 
În aplicarea prevederilor acestui regulament, cetăţenilor municipiului Tulcea, precum şi 

celorlalţi cetăţeni, le revin următoarele obligaţii: 
a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a 

anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora; 



b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, 
tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliul local; 

c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primar, în 
condiţiile şi în termenele stabilite de acestea; 

d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor; 
e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe 

porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; 
f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc 

sau pe care le folosesc în alte scopuri; 
g) să nu arunce în altă parte decât în recipienţii anume destinaţi ( containere, coşuri) a 

cojilor de seminţe sau fructe, a gumei de mestecat, resturilor de ţigări, a altor resturi de obiecte 
şi a ambalajelor care au ca rezultat murdărirea străzilor, aleilor, trotuarelor, pieţelor publice şi 
spaţiilor verzi; 

h) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de 
autorităţile administraţiei publice locale; 

i) să nu fumeze în spaţiile publice închise, respectiv în toate spaţiile din instituţiile publice 
centrale şi locale, instituţii sau unităţi economice, de alimentaţie publică, de turism, comerciale, 
de învăţământ, medico-sanitare, culturale, de educaţie, sportive, în toate mijloacele de transport 
în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, în spaţiile închise de la locul de muncă 
sau alte spaţii prevăzute de lege, cu excepţia spaţiilor delimitate şi special amenajate pentru 
fumat din incinta acestora; 

j) să nu tulbure ordinea şi liniştea publică prin orice mijloace, injurii sau cuvinte jignitoare 
şi gesturi obscene şi să aibă un comportament civilizat în sălile de spectacole, în alte locuri 
publice, stadioane, săli de sport, în mijloacele de transport în comun, să nu agreseze 
conducătorii auto şi personalul de deservire al acestor mijloace de transport, ori de călătorii; 

k) să nu distrugă ori să degradeze monumentele de for public, coşurile pentru hârtii, 
pubelele, băncile, aparatele de joacă, împrejmuirile şi porţile platformelor gospodăreşti şi alt 
mobilier urban sau orice bunuri aparţinând autorităţii publice locale; 

l) se interzice mutarea băncilor şi a altor bunuri de folosinţă publică de la locurile unde au 
fost aşezate, culcatul pe bănci pe zonele înierbate din parcuri, grădini publice sau spaţii verzi 
amenajate, precum şi folosirea căilor de trecere în afara celor construite în acest scop; 

m) să nu manevreze vanele de pe reţelele de termoficare, de distribuire a apei şi gazelor, 
să nu efectueze intervenţii la tablourile electrice de la iluminatul public, cu excepţia 
persoanelor autorizate în acest scop; 

n) să nu oprească, să staţioneze sau să parcheze autovehiculele pe trotuare pietonale, spaţii 
verzi, parcuri şi în alte locuri de parcare din faţa instituţiilor publice unde este interzisă prin 
semne de circulaţie; 

o) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;  



p) să aibă un comportament civilizat faţă de angajaţii autorităţii administraţiei publice 
locale şi împuterniciţii primarului abilitaţi să dispună aplicarea măsurilor prevăzute în prezenta 
hotărâre; 

 
 
SECŢIUNEA IV – OBLIGAŢII ŞI INTERDICŢII STABILITE PERSOANELOR 

FIZICE ŞI JURIDICE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢILOR EDILITAR 
GOSPODĂREŞTI 

 
ART. 9 
Pentru îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire şi înfrumuseţarea municipiului Tulcea, 

persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii şi interdicţii: 
a) persoanele autorizate pentru a desfăşura activităţi comerciale în chioşcuri, tonete, terase 

etc. au obligaţia  de a menţine curăţenia în zona lor de activitate; 
b) se interzice comercializarea seminţelor de floarea-soarelui în alte locuri decât cele 

special amenajate; 
c) se interzice lipirea anunţurilor publice de orice fel în alte locuri decât cele stabilite 

pentru afişaj; 
d) se interzice amplasarea de chioşcuri, tonete, măsuţe, pliante, instalaţii de sucuri şi altele 

fără aprobarea legală şi fără a fi inscripţionate denumirea societăţii, numărul şi data de 
autorizaţiei de funcţionare; 

e) se interzice abandonarea pe domeniul public a maşinilor, caroseriilor tractoarelor, 
remorcilor sau a altor părţi din autovehicule sau utilaje, precum şi a bărcilor sau 
ambarcaţiunilor; vehiculelor supuse vânzării, staţionate în parcările amenajate pe domeniul 
public al municipiului li se vor aplica prevederile HCL nr. 111/2008 privind blocarea, 
ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe 
domeniul public sau privat al Municipiului Tulcea; 

f) se interzice repararea şi întreţinerea autovehiculelor, inclusiv schimbul de ulei în alte 
zone decât cele special amenajate în acest scop;  atelierele de reparaţii auto şi spălătoriile auto 
au obligaţia de a asigura spaţiu de parcare pentru toate autovehiculele aduse la reparaţii, 
respectiv la spălat, evitându-se parcarea pe domeniul public şi privat aflat în apropierea 
atelierului sau a spălătoriilor auto;  

g) se interzice abandonarea pe domeniul public şi privat al localităţii a materialelor 
rezultate din decaparea îmbrăcăminţilor străzilor sau trotuarelor a pământului din săpături, a 
molozului rezultat din demolări precum şi a unor materiale de construcţii. Se consideră a fi 
abandonate şi materialele care sunt lăsate pe domeniul public peste termenul de îndepărtare 
prevăzut în autorizaţia de construire; 

h) se interzice accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală, a maşinilor şi 
utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole şi forestiere, animalelor de 
povară, de tracţiune sau de călărie, precum şi a animalelor izolate sau în turmă pe drumurile 



publice ale municipiului Tulcea şi pe drumurile la începutul cărora există indicatoare de 
interzicere a accesului, exceptând drumurile laterale, căile de acces către aceste drumuri, 
precum şi locurile de traversare a drumurilor publice destinate circulaţiei animalelor şi 
vehiculelor semnalizate corespunzător, amenajate de către autorităţile administraţiei publice 
locale, cu acordul administratorului drumului public şi avizul poliţiei rutiere; 

i) se interzice murdărirea traseului parcurs şi a locurilor de staţionare de către vehiculele 
cu tracţiune animală; 

j) să asigure tăierea crengilor pomilor şi copacilor din curţile proprii care împiedică buna 
funcţionare a cablurilor şi instalaţiilor electrice şi telecomunicaţii şi care provoacă murdărirea 
domeniului public cu frunze, flori sau fructe căzute, numai de către cei abilitaţi; 

k) să folosească parcurile, grădinile, zonele de agrement, spaţiile verzi aferente blocurilor 
de locuinţe numai în scopul pentru care au fost create; 

l) se interzice spălarea rufelor, preşurilor, covoarelor, zarzavaturilor, autovehiculelor şi a 
altor obiecte la fântânile publice sau pe domeniul public ( străzi, alei, trotuare, zone verzi, 
parcări etc.); 

m) se interzice creşterea şi întreţinerea animalelor şi păsărilor de curte pe domeniul public 
sau pe domeniul privat al municipiului; 

n) se interzice deversarea apelor menajere direct pe domeniul public sau privat         
(carosabil, trotuar, alee, spaţiu verde); 

o) se interzice scoaterea bordurilor ce delimitează carosabilul de trotuar sau turnarea 
rampelor din beton sau mixtură asfaltică peste bordura existentă în vederea creării accesului  în 
curţi; 

p) se interzice execuţia lucrărilor de reparaţii sau modernizare a trotuarului din faţa 
proprietăţii fără avizul Primăriei; 

r) să aducă la forma iniţială zonele verzi degradate prin gazonare sau plantare de gard viu, 
arbuşti şi flori; 

s) se interzice depozitarea materialelor de construcţii sau moloz în zona verde pe perioada 
execuţiei lucrărilor pe domeniul public; 

ş) se interzice racordarea în mod fraudulos(fără avizul Primăriei Municipiului Tulcea) la 
reţeaua de iluminat public prin conectarea la cutia de distribuţie situată la baza stâlpului de 
iluminat, corpul de iluminat, proiector încastrat; 

t) se interzice deteriorarea corpurilor de iluminat situate atât în parcuri la nivelul stâlpilor 
tronconici cât şi în municipiu la nivelul corpurilor de iluminat stradale, cât şi a instalaţiilor de 
iluminat aflate la nivelul solului sau deasupra solului; 

ţ) se interzice execuţia de lucrări în subteran pe traseul reţelei de iluminat public fără 
avizul direct şi scris al firmei ce întreţine şi exploatează serviciul public de iluminat în 
municipiu; 

u) se interzice dezafectarea şi deteriorarea voluntară a indicatoarelor rutiere ce 
reglementează circulaţia pe drumurile publice; 



v) se interzice îndepărtarea voluntară a marcajelor efectuate în vederea delimitării benzilor 
de circulaţie, parcărilor, trotuarelor, staţiilor de autobuz sau a altor obiective de interes public; 

x) să respecte măsurile stabilite de consiliul locale pentru asigurarea igienei publice şi a 
curăţeniei în localităţi; 

 
CAPITOLUL III 

COLECTAREA, TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA DEŞEURILOR MENAJERE, 
STRADALE ŞI INDUSTRIALE ÎN MUNICIPIUL TULCEA 

 
ART. 10 
În sensul prezentului Regulament, termenul de „deşeu” are următoarea semnificaţie: 
Deşeu = orice substanţă sau orice produs, rămăşiţă de la fabricarea sau de la prelucrarea 

unei materii prime, a unui material, a unor obiecte etc. care nu mai poate fi valorificată direct 
pentru realizarea produsului respectiv şi pe care deţinătorul nu îl mai utilizează sau pe care are 
intenţia ori obligaţia să nu îl mai utilizeze. 

ART. 11 
(1) Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi persoanele fizice şi juridice care 

desfăşoară activităţi de gestionare a deşeurilor au atribuţii şi obligaţii în conformitate cu 
prevederile actelor normative din domeniul gestionării deşeurilor. 

(2) Constituie contravenţii încălcarea de către persoanele fizice şi juridice producătoare de 
deşeuri, cu excepţia celor cu regim special, a următoarelor obligaţii: 

a) obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a menţine în stare de curăţenie spaţiul 
destinat depozitării şi prelucrării deşeurilor, fiind interzisă arderea lor direct în recipienţii  de 
precolectare precum şi aruncarea lor în căminele de canalizare, guri de scurgere ori depozitare 
pe terenuri virane pe domeniul public; 

b) obligaţiile persoanelor juridice de a amplasa europubele şi eurocontainere în locuri 
special amenajate de Primărie; 

c) obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a nu utiliza sistemele de evacuare şi colectare 
degradate pentru deşeurile menajere din blocurile care au în dotare instalaţii ce duc la poluarea 
zonei; 

d) obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a nu degrada mediul prin depozitarea 
necontrolată de deşeuri de orice fel; 

(3) Instituţiile publice, agenţii economici, celelalte persoane juridice, precum şi persoanele 
fizice au următoarele obligaţii: 

a) să îşi procure recipienţii standardizaţi de colectare a deşeurilor ( recipienţi pentru 
deşeuri menajere reciclabile şi recipienţi pentru deşeuri biodegradabile) pe cheltuiala lor; 

b) agenţii economici ce îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Tulcea au obligaţia 
să amplaseze la intrare o pubelă stradală corespunzătoare volumului de activitate; 



c) să asigure colectarea deşeurilor menajere numai cu operatorii specializaţi de servicii de 
salubrizare autorizaţi legal, pe bază de contract, beneficiarii având obligaţia să prezinte aceste 
contracte la controalele efectuate de către inspectorii Primăriei Municipiului Tulcea; 

d) deşeurile menajere se vor depozita exclusiv la punctele de colectare amenajate în acest 
scop şi nu în afara acestora, iar cele inerte rezultate în urma lucrărilor de construcţii (moloz, 
pământ etc.), mobilier, aparatură electrocasnică, se vor ridica pe bază de comandă scrisă la 
operatorii autorizaţi, numai şi numai din locul din care acestea provin. Abandonarea 
clandestină a acestora pe domeniul public este interzisă; 

e) să ia măsuri de salubrizare a terenurilor aflate în proprietate sau deţinute, neocupate 
productiv sau funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţii rutiere, 
feroviare sau de navigaţie; 

f) să nu efectueze operaţiuni de selectare a deşeurilor menajere din punctele de colectare, 
în vederea însuşirii frauduloase a deşeurilor reciclabile rezultate (PET-uri, cartoane, folie, 
metal, neferoase etc.); 

ART. 12  
(1) Persoanele fizice sau juridice au obligaţia să neutralizeze aceste deşeuri în instalaţii 

speciale cu o tehnologie avizată de organele sanitare şi de protecţie a mediului. 
(2) Agenţii economici producători de deşeuri cu conţinut toxic pentru care nu există 

tehnologii de neutralizare, au obligaţia de a amenaja platforme speciale de depozitare, având 
autorizaţia de mediu, avizul celorlalte autorităţi îndreptăţite şi a Consiliului Local. Aceştia vor 
delimita strict zona de protecţie sanitară a platformei şi o vor semnaliza corespunzător. 

ART. 13  
(1) Operatorii de servicii publice de salubritate care desfăşoară activitatea de colectare, 

transport şi depozitare a deşeurilor au următoarele obligaţii: 
a) să solicite autorizaţie din partea Primăriei Municipiului Tulcea; 
b) să întocmească şi să respecte graficele de ridicare a deşeurilor, astfel încât locul de 

colectare din incintele de locuinţe să fie permanent curat; 
c) să ia măsurile necesare la transportul deşeurilor, pentru ca acestea să nu se risipească pe 

carosabil ori zonele învecinate; 
d) să menţină curăţenia în jurul containerelor precum şi în jurul rampelor de depozitare a 

deşeurilor; 
e)  să aducă containerele, după utilizare, la locul de colectare, curăţate, spălate şi 

dezinfectate; 
f) să asigure repararea, vopsirea, inscripţionarea containerelor şi dotarea acestora cu 

capace care să împiedice deversarea gunoiului; 
g) să nu utilizeze containerele peste capacitatea admisă; 
(2) Persoanele fizice şi juridice care realizează activităţi de colectare, transport, 

valorificare sau eliminare a deşeurilor industriale reciclabile au obligaţia de a solicita avizul 
Primăriei Municipiului Tulcea în vederea desfăşurării activităţii. 



(3) Se interzice activitatea de colectare, transport, valorificare sau eliminare a deşeurilor 
metalice în zonele destinate locuinţelor din municipiul Tulcea. 

 
CAPITOLUL IV 

NORMELE PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE COMERCIALIZARE 
A PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR DE PIAŢĂ 

 
ART. 14 
Comerţul în zone publice este activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor, 

desfăşurată permanent sau sezonier pe străzi, pasaje publice, drumuri publice, gări autogări, 
pieţe, târguri sau orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice. 

ART. 15 
În zonele publice îşi pot desfăşura activitatea următorii: 
a) orice persoană juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare a produselor 

şi serviciilor de piaţă. 
b) persoanele fizice autorizate/întreprinderile individuale şi/sau întreprinderile familiale. 
c) producătorii agricoli care îşi comercializează produsele proprii. 
ART. 16 
(1) În vederea desfăşurării activităţii, comercianţii sunt obligaţi să obţină autorizaţia de 

funcţionare eliberată de Primăria Municipiului Tulcea. 
(2) Comercianţii, persoane fizice autorizate/întreprinderile individuale şi/sau 

întreprinderile familiale, persoanele juridice, precum şi producătorii agricoli individuali sau 
asociaţiile acestora care vând în pieţe sau alte locuri aprobate de administraţia publică locală 
sunt obligaţi să deţină documentele care atestă calitatea de producător /comerciant, acordate 
conform legislaţiei în vigoare. 

(3) Comercianţii îşi vor desfăşura activitatea numai în locurile autorizate. 
ART. 17 
În vederea desfăşurării activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în 

zone publice, comercianţii trebuie să se conformeze următoarelor reguli: 
a) în pieţele alimentare din municipiu se comercializează numai produse agroalimentare, 

flori, articole de uz gospodăresc şi articole nealimentare de cerere curentă în spaţiile destinate 
acestui scop ; 

b) se interzice vânzarea oricăror produse direct din mijloacele de transport                      ( 
autovehicule, autoutilitare, remorci şi alte asemenea); 

c) se interzice staţionarea, parcarea autovehiculelor în pieţe, în afara orarului de 
aprovizionare; 

d) se interzice aşezarea produselor direct pe sol, chiar dacă acestea sunt ambalate; 
e) se interzice aducerea sau prezentarea la vânzare a produselor murdare, degradate sau 

sortarea acestora în incinta pieţei; 



f) se interzice depozitarea şi lăsarea în alte locuri decât cele special amenajate de către 
comercianţi a ambalajelor şi deşeurilor rămase după desfacerea mărfurilor în timpul şi după 
terminarea vânzării; 

g) fiecare comerciant este obligat să nu stânjenească activitatea celorlalţi participanţi la 
actul de comerţ; 

h) se interzice oricărei persoane să locuiască sau să doarmă în încăperile sau pe mesele din 
piaţă; 

i) se interzice consumul de bauturi alcoolice în pieţele agroalimentare, practicarea 
cerşetoriei, vagabondajului sau a jocurilor de noroc ; 

j) comercializarea produselor de origine animală se va face numai în spaţiile special 
amenajate conform normelor igienico-sanitare şi sanitar-veterinare prevăzute de lege; 

k) sacrificarea animalelor destinate vânzării în piaţa municipiului, se va face numai în 
locurile special amenajate, cu respectarea strictă a normelor sanitar veterinare; 

l) se interzice vânzarea în piaţă a substanţelor toxice, inflamabile sau explozive şi altele 
pentru care legea prevede un regim special; 

m) se interzice folosirea/blocarea domeniului public (străzi, trotuare, alei, spaţii verzi, 
suprafeţe destinate circulaţiei pietonilor) pentru vânzarea produselor agroalimentare sau a 
oricăror produse, 

ART. 18 
(1) Persoanele fizice autorizate/întreprinderile individuale şi/sau întreprinderile familiale 

şi persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de 
piaţă, în perimetrul pieţei, sunt obligaţi să afişeze, la loc vizibil numele/denumirea, codul de 
înregistrare fiscală, sediul social. 

(2) Comercianţii autorizaţi să efectueze activităţi comerciale sunt obligaţi să afişeze preţul 
de vânzare al produselor expuse, precum şi să afişeze şi să respecte programul de funcţionare. 

ART. 19 
Comercianţii sunt obligaţi să pună la dispoziţia tuturor organelor cu atribuţii de control 

toate documentele şi actele solicitate de aceştia cu privire la activitatea desfăşurată.  
 

CAPITOLUL V 
MĂSURI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI ÎN MUNICIPIUL TULCEA 

 
ART. 20 
În vederea protecţiei atmosferei împotriva poluării sunt interzise: 
a) emisia în atmosferă de noxe peste limitele maxime admise prevăzute în normative 

(acorduri, autorizaţii de mediu, STAS-uri etc.); 
b) arderea în sobe de încălzit sau spaţii libere a deşeurilor de cauciuc, mase plastice, 

gudroane, răşini, textile; 
c) circulaţia autovehiculelor cu defecţiuni tehnice la motoare, care emană gaze toxice şi 

fum peste limitele legale; 



d) punerea în exploatare fără asigurarea măsurilor şi dotărilor speciale pentru izolarea şi 
protecţia fonică a autovehiculelor, utilajelor sau a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii 
care depăşesc nivelurile limită a zgomotului ambiental; 

ART. 21 
În scopul protecţiei resurselor de apă se interzice: 
a) aruncarea sau depozitarea pe maluri sau albii a deşeurilor de orice fel; 
b) spălarea în apele naturale a covoarelor, rufelor sau altor obiecte, produse, materiale, a 

autovehiculelor, a utilajelor şi ambalajelor care au conţinut de uleiuri, combustibili lichizi, 
lubrefianţi, substanţe periculoase sau pesticide şi care pot produce impurificarea acestora; 

c) creşterea, adăpostirea şi păşunatul animalelor de orice fel în zonele de protecţie sanitară 
cu regim sever şi cu regim de restricţie a surselor de apă subterane şi instalaţiile aferente; 

d) folosirea de substanţe fitofarmaceutice provenite din combaterea dăunătorilor în 
agricultură şi silvicultură, precum şi compuşii azotului, fosforului sau potasiului rezultaţi din 
aplicarea îngrăşămintelor chimice; 

ART. 22 
Protecţia solului, subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de 

gospodărire, conservare, organizare şi amenajare a teritoriului este obligatorie pentru toţi 
deţinătorii de terenuri, cu orice titlu, precum şi pentru orice persoană fizică sau juridică care 
desfăşoară o activitate pe un teren, fără a avea un titlu juridic, fiind necesar să se prevină, pe 
baza reglementărilor în domeniu, deteriorarea calităţii mediului geologic. 

 
 
ART. 23 
Proprietarii sau deţinătorii terenurilor limitrofe, drumurilor, căilor ferate, reţelelor de 

transport, zonelor speciale sunt obligaţi la întreţinerea şi curăţenia acestor terenuri. 
ART. 24 
Agenţii economici care execută lucrări de construcţii şi reparaţii pentru diferite obiective 

vor asigura împrejmuirea şantierului, desfăşurarea activităţii de transport şi manipulare a 
materialelor conform tehnologiilor şi curăţarea mijloacelor  de transport care ies din şantier. 
Constructorii au obligaţia de a întreţine şi menţine drumurile de acces din zona de folosinţă în 
stare tehnică normală de circulaţie. 

ART. 25 
Se interzice exploatarea  de loess, argilă, alte agregate sau calcar de pe domeniul public şi 

privat al municipiului fără aprobarea Primăriei. 
ART. 26 
Persoanele fizice şi juridice care realizează aprovizionarea, depozitarea, desfacerea 

îngrăşămintelor chimice, pesticidelor medicamentelor şi altor substanţe toxice, trebuie să 
posede actele cerute de reglementările în vigoare. 

ART. 27 
În scopul protecţiei aşezărilor umane se interzice: 



a) distrugerea prin orice mijloace, tăiere, dezrădăcinare, degradare a solului în care sunt 
plantaţi sau rupere a arborilor şi arbuştilor atât din domeniul public cât şi privat şi deteriorarea 
spaţiilor verzi; 

b) distrugerea prin orice mijloace sau degradarea puieţilor şi lăstarilor, schimbarea 
destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de 
urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor, indiferent de regimul juridic al 
acestora; 

c) utilizarea aleilor, spaţiilor verzi şi a parcurilor drept loc de depozitarea deşeurilor 
menajere sau ca loc de parcare a autovehiculelor;  

d) aruncarea de diferite materiale, obiecte, deşeuri, cadavre de animale şi păsări pe 
domeniul public şi privat al municipiului; 

e) parcarea autovehiculelor pentru transport călători şi a altor utilaje de tonaj mediu şi 
mare aparţinând societăţilor comerciale pe străzile municipiului Tulcea; parcarea se va face la 
garajul societăţii sau în locurile special amenajate; 

  ART. 28 
(1) Se interzice circulaţia autovehiculelor de mare tonaj de peste 7,5 tone, masa maximă 

autorizată, pe următoarele străzi: 
a) str. Isaccei – de la intersecţia cu str. Prelungirea Taberei spre centru; 
b) str. Victoriei; 
c) str. Bogdan Vodă; 
d) str. Iuliu Maniu; 
e) str. Elena Doamnă; 
f) str. Păcii; 
g) str. Bucovinei; 
h) str. 1848 din intersecţia cu str. Spitalului – str. Iuliu Maniu; 
i) str. Spitalului; 
j) str. Podgoriilor; 
k) str. Văcărescu; 
l) str. Milcov; 
m) str. Liniştei; 
n) str. Prislav; 
o) str. Constructorilor; 
p) str. Ciocîrliei; 
r) str. Aleea Ecoului; 
s) str. Primăverii; 
ş) str. Nicolae Bălcescu. 
(2) În situaţii speciale Primăria Municipiului Tulcea va emite „Permis de liberă trecere.” 
(3) Se interzice circulaţia motocicletelor şi mopedelor pe Faleza Dunării, în Piaţa Mircea 

cel Bătrân, în parcurile şi în zonele de promenadă ale locuitorilor municipiului Tulcea. 



(4) Se interzice circulaţia mopedelor sau a motocicletelor pe străzile municipiului Tulcea 
pe timpul nopţii în intervalul orar 2200 – 0600. 

(5) Se interzice staţionarea, parcarea, traversarea unor segmente de drum închise temporar 
circulaţiei, datorată unor manifestări cultural-artistice ( ex. str. Unirii) ori a unor lucrări de 
reparaţii sau modernizare la reţelele sau obiectivele consiliului local. 

(6) Se interzice rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau alte terenuri aparţinând 
domeniului public sau privat cu diferite însemne, marcaje sau dispozitive, fără acordul 
primăriei.   

 
CAPITOLUL VI 

NORME PRIVIND TRANSPORTUL DE PERSOANE ŞI MĂRFURI 
 

ART.29 
Pentru respectarea strictă a ordinii şi întreţinerii în circulaţie a mijloacelor de transport, 

păstrarea curăţeniei şi aspectul corespunzător al acestora şi pentru respectarea ritmicităţii 
circulaţiei şi asigurarea condiţiilor optime de călătorie, societăţile comerciale de transport cu 
capital de stat sau privat, persoanele fizice care sunt autorizate să efectueze activitatea de 
transport au următoarele obligaţii: 

a) să interzică punerea în circulaţie a autovehiculelor de orice fel, care nu îndeplinesc 
condiţiile tehnice, de curăţenie sau igienă, poluează atmosfera sau au scurgeri de carburanţi sau 
lubrifianţi; 

b) să asigure curăţenia şi igienizarea mijloacelor de transport pe care le deţin sau folosesc, 
pe tot timpul în care acestea sunt în circulaţie; 

c) să asigure încărcarea şi etanşarea corespunzătoare a vehiculelor ce efectuează 
transportul diferitelor materiale, pentru a preîntâmpina împrăştierea lor în timpul transportului 
şi murdăresc, degradează ori obstrucţionează căile publice; 

d) să asigure salubrizarea domeniului public şi privat ( străzi, alei, trotuare, gări autogări, 
pieţe târguri) după efectuarea operaţiilor de încărcare sau descărcare a mijloacelor de transport; 

e) să asigure salubrizarea staţiilor mijloacelor de transport în comun pe liniile deservire; 
f) conducătorul auto şi controlorii sunt obligaţi să aibă un comportament civilizat faţă de 

călători; 
g) se interzice conducătorilor mijloacelor de transport public local de persoane prin curse 

regulate primirea persoanelor străine în cabine; 
ART. 30 
Cetăţenii care folosesc mijloacele de transport  public local de persoane prin curse 

regulate sunt obligaţi să respecte următoarele reguli: 
a) se interzice călătoria pe scări, urcarea sau coborârea în timpul mersului, forţarea uşilor 

cât şi blocarea acestora prin staţionarea în imediata lor apropiere, după urcare; 
b) se interzice transportul de păsări, animale, baloturi, obiecte şi bagaje voluminoase, 

precum şi al materialelor toxice, inflamabile sau explozibile; 



c) se interzice fumatul, scuipatul, consumul de seminţe şi îngheţată, aruncarea de hârtii, 
sâmburi şi resturi de orice fel în mijloacele de transport; 

d) se interzice cântatul, cerşitul, provocarea de scandal şi adresarea de cuvinte injurioase 
la adresa călătorilor, controlorilor sau personalului de deservire a mijloacelor de transport  
public local de persoane prin curse regulate; 

e) se interzice călătoria fără bilet, abonament sau legitimaţie adecvată mijlocului de 
transport sau refuzul prezentării organelor de control la cererea acestora a actelor de identitate 
pentru justificarea lor dacă este cazul (abonament, gratuităţi etc.); 

f) se interzice întreţinerea discuţiilor cu conducătorul mijlocului de transport în timpul 
mersului, precum şi oprirea fără motive nejustificate între staţiile mijloacelor de transport sau 
schimbarea rutei acestora; 

g) se interzice transportul câinilor în mijloacele de transport în comun fără lesă, botniţă şi 
dovadă de vaccinare; 

h) se interzice consumul de alimente şi băuturi alcoolice în mijloacele de transport; 
i) se interzice folosirea staţiilor de autobuz de către operatorii de transport persoane fără 

avizul organelor de specialitate ale Consiliului Local; 
 

CAPITOLUL VII 
RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI 

 
ART. 31 
Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează 

după cum urmează: 
 a) cu amendă de la 100 lei – 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 – 2500 lei pentru 

persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 6, art.7 alin. 1, art. 8 lit. i, j, l şi art. 9 lit. a 
– m, art. 17 lit. d şi e şi art. 29. 

b) cu amendă de la 200 lei – 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei – 2500 lei 
pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 7 alin. 2, art. 8 lit. a – h, k, m-p, art. 
9 lit. n, s, art. 11 alin. 2 lit. a-c, alin. 3 lit. f, art. 13 alin. 1, art. 16 alin. 3, art. 17 lit. a-c, f-i şi m, 
art. 18, art. 19, art. 20, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28 alin. 4 şi art. 30 lit. a – h. 

c) cu amendă de la 500 lei – 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei – 2500 lei 
pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 9 lit. o – r şi lit. ş – v, art. 12,  art. 
13 alin. 2 şi 3, art. 16 alin. 1 şi 2, art. 17 lit. j, k şi l, art. 21, art. 22, art. 28 alin. 1, 3, 5 şi 6 şi 
art. 30 lit. i.  

ART. 32 
(1) Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele, denumite în 

mod generic agenţi constatatori. 
(2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de 

către Primarul Municipiului Tulcea, viceprimari, împuterniciţii acestuia, de reprezentanţii 



Direcţiei Poliţie Comunitară pentru Ordine Publică Tulcea, ai Poliţiei Municipiului Tulcea şi ai 
Inspectoratului Judeţean de Jandarmi. 

ART. 33 
(1) Persoanele împuternicite pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale principale pot 

dispune şi sancţiuni contravenţionale complementare care pot fi: 
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii; 
b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare 

a unei activităţi; 
c) închiderea unităţii; 
d) blocarea contului bancar; 
e) suspendarea activităţii agentului economic; 
f) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de 

comerţ exterior, temporar sau definitiv; 
g) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială. 
(2) Sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei 

săvârşite. 
(3) Sancţiunile complementare se aplică în funcţie de natura şi de gravitatea faptei. 
(4) Pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune contravenţională 

principală şi una sau mai multe sancţiuni complementare. 
ART. 34 
În cazul în care agentul constatator apreciază că fapta a fost săvârşită în astfel de condiţii, 

încât, potrivit legii penale, constituie infracţiune acesta să sesizeze organele judiciare în drept. 
ART. 35 
În cazul săvârşirii contravenţiei de către un minor, procesul-verbal de constatare va 

cuprinde şi numele, prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi ori ocrotitori 
legali ai acestuia, care vor fi înştiinţaţi de îndată. 

ART. 36 
(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se 

poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia. 
(2) Plângerea împreună cu dosarul cauzei se  va soluţiona de către Judecătoria 

Municipiului Tulcea. 
ART. 37 
(1) În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei s-a cauzat o pagubă şi există tarife de 

evaluare a acesteia, persoana împuternicită să aplice sancţiunea stabileşte şi despăgubirea, cu 
acordul expres al persoanei vătămate, făcând menţiunea corespunzătoare în procesul-verbal. 

(2) Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei persoana vătămată îşi va putea valorifica 
pretenţiile potrivit dreptului comun. 

ART. 38 



În cazul imobilelor locuite de mai mulţi locatari sau proprietari, pentru obligaţiile ce le 
revin din prezenta hotărâre sunt răspunzători chiriaşii şi proprietarii, în mod solidar, după caz, 
precum şi administratorul şi preşedintele asociaţiei de proprietari. 

ART.39 
Prevederile prezentei hotărâri referitoare la contravenţii se completează în mod 

corespunzător cu procedura de constatare, sancţionare şi căile de atac din Ordonanţa de Guvern  
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

    
CAPITOLUL VIII 

DISPOZIŢII FINALE 
 

ART. 40 
Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile: 
- Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii 

de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 

piaţă, republicată; 
- Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Ordonanţei de Urgenţă nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, 

republicată; 
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 ART. 41 
Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la 

cunoştinţă. 
 


