ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA ȘINCAI
CONSILIUL LOCAL
Proiect de hotarare
Din 21 martie 2017
Cu privire la aprobarea programului de măsuri
Privind buna gosodărire a localităților componente ale comunei Șincai

Având în vedere necesitatea stabilirii unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei,
respectarea normelor de igienă și de protecție a mediului, precum și pentru înfrumusețarea localităților
componente ale comunei Șincai;
În conformitate cu prevederile:
- OG nr. 21 din 30.01.2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale aprobată prin Legea nr.
515/2002;
- Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrarilor de construcții;
- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr.
180/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice;
- Hotărârii Guvernului nr. 1588/2007, pentru aprobarea normelor metodologice privind înființarea,
organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;
- Ordinului nr. 536/1997, cu modificările și conexiunile ulterioare, pentru aprobarea Normelor de igienă și
a recomandărilor privind mediul de viață al populației;
- Ordinului nr. 443/2008 privind aprobarea normelor de igienă pentru transportul de persoane;
- Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.
265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane;
- Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată,
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată;
- O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G.
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modif
În temeiul art. 45 alin.6 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă Programul de măsuri privind buna gospodărire a localităților componente ale
comunei Șincai, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezentul proiect.
Art. 2. Cu urmărirea și ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul și
viceprimarul comunei, lucrătorii postului de Poliție Șincai, și persoanele împuternicite către primar.
PRIMAR
HUZA GRIGORE
,
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Suciu Ludovica Emilia

Anexa nr. 1
PROGRAM DE MĂSURI
PRIVIND BUNA GOSPODĂRIRE
A LOCALITĂȚILOR COMPONENTE ALE COMUNEI ȘINCAI

Art. 1. Buna gospodărire a localităților, păstrarea curățeniei, respectarea strictă a
normelor de igienă, precum și înfrumusețarea comunei constituie o obligație permanentă a
consiliului local, a primăriei, a instituțiilor publice, agenților economici și a tuturor cetățenilor
comunei.
Art. 2. Locuitorii comunei Șincai au obligația de a asigura curățenia și buna gospodărire a
imobilelor în care locuioesc sau își desfășoară activitatea, precum și zonele aferente acestora:
curți, grădini, trotuare, zone verzi, drumuri, garduri, porți, fațadele clădirilor, pe care le folosesc
cu orice titlu: proprietar, administrator, chiriaș, etc.
Termen: periodic
Art. 3. (1) Persoanele fizice și juridice denumite conform art. 1 au obligația să asigure
desfundarea podețelor, curățirea șanțurilor, trotuarelor și zonelor verzi din dreptul imobilelor în
care locuiesc, își au sediul sau pe care le administrează direct.
(2) În cazul imobilelor locuite de mai mulți locatari, obligațiile ce revin din
prezenta hotărâre se vor stabili de către adunarea generală a asociațiilor de locatari/propietari,
obligații ce vor fi comunicate și primăriei. Răspunzători de aceasta vor fi președintele sau
administratorul asociației. Asigurarea curățeniei trotuarelor, parcărilor, spațiilor verzi, a locurilor
de joacă pentru copii, precum și golirea coșurilor de gunoi din fața fiecărei scări este obligația
asociațiilor de proprietari.
(3) Următoarele fapte săvârșite în parcuri, grădini publice, pe spațiile verzi,
drumurile publice
sau căi de comunicație constituie contravenție:
• Distrugerea, degradarea sau smulgerea plantațiilor de orice fel, aflate pe domeniul public
sau privat al comunei, precum și deteriorarea trotuarului, șanțului, a podețelor și a
rigolelor, precum și a spațiilor verzi;
• Răsturnarea sau degradarea indicatoarelor, cabinelor telefonice, băncilor, coșurilor de
hârtii și a altor obiecte de mobilier urban, precum și mutarea acestora din locurile unde se
găsesc;
• Trecerea ori staționarea pietonilor sau a vehiculelor pe spațiile verzi;
• Să circule numai pe trotuare iar în lipsa acestora să folosească potecile laterale sau
acostamentul drumurilor public
• Stationarea pietonilor pe drumurile publice- sa nu stationeze pe carosabil fara motiv sau
sa se deplaseze in fuga
• Joaca pe strada este interzisa
• Dormitul pe bănci, în parcuri și grădini publice;
• Pășunatul animalelor în parcuri și zone publice, in zone de agreement, pe terenuri virane,
zone verzi, canale și rigole, si în orice alte alte locuri decât cele amenajate ca pășuni;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasunatul animalelor pe terenuri cu destinatia de pasuni de catre persoane care nu detin
un drept de proprietate, folosinta, administrare, concesiune sau alt drept in baza caruia s-a
poata pasuna pe terenul respectiv ;
Deteriorarea împrejmuirilor, gardurilor și a altor amenajări destinate protejării spațiilor
verzi;
Circulația pe trotuare, aleile destinate pietonilor a oricăror vehicule, cu excepția celor
autorizate în scop de aprovizionare, intervenție sau efectuarea de lucrări de salubrizare;
Smulgerea ierbii, a florilor și tăierea de corecție la arbori de către persoane neautorizate;
Săparea fără autorizație de șanțuri, canale și altele de acest fel;
Nerefacerea în termenul stabilit a distrugerilor în urma unor accidente de circulație a
tuturor amenajărilor de pe domeniul public de genul: plantații, stâlpi de orice fel, mobilier
urban, borduri, împrejmuiri etc.
Racordarea fără autorizație la rețeaua publică de canalizare a comunei, a canalizării
menajere, a apelor pluviale colectate de pe orice imobil proprietate privată, deținut sub
orice titlu legal, respectiv racordarea oricărui imobil la rețeaua publică de apă potabilă.
Montarea si schimbarea pozitiei corpurilor de iluminat de pe reteaua de iluminat public
Nerefacerea în stare inițială a drumului, trotuarului, spațiului verde în urma efectuării
unor lucrări autorizate pe domeniul public al comunei.
Neîntreținerea spațiilor verzi și a arborilor ornamentali din incinta sau din fața
gospodăriilor cetățenilor respectivi sau aflați în proprietatea sau în administrarea
instituțiilor, agenților economici publici sau privați.

În afara amenzii contravenționale, făptuitorii vor fi obligați să plătească și despăgubiri
pentru pagubele cauzate prin încălcarea acestor norme, după caz, care sunt egale cu valoarea de
refacere a bunului distrus sau degradat.
Art. 4. (1) Persoanele sau unitățile care desfășoară activități de comerț sau morărit au
obligația de a menține în permanență curățenia în zona de activitate.
(2) Activitățile de comerț cu mărfuri industriale, alimentare și agricole pe raza
comunei se va desfășura numai în locuri amenajate autorizate în acest sens.
Art. 5. Este interzisă măturarea sau aruncarea gunoiului de pe trotuare în rigole, șanțuri
sau pe partea carosabilă a arterelor de circulație.
Art. 6. (1) Gunoiul menajer se depozitează în locuri special amenajate până la preluarea
lor de către o firmă specializată.
(2) Depozitarea gunoiului de grajd este permisă numai în condiții și locuri special
amenajate.
(3) Resturile rezultate din demolări și moloz se vor depozita în containere speciale
închiriate de la societatea de salubrizare a localității.
Art. 7. Persoanele fizice și juridice, proprietarii de animale mari și/sau mici (păsări, pisici,
iepuri, câini etc.) au obligația de a ridica cadavrele acestora de pe căile de circulație sau din zona
apelor curgătoare sau stătătoare și să anunțe primăria comunei, fiind interzisă aruncarea acestora
în alte locuri.
Art. 8. Persoanele încredințate cu asigurarea curățeniei în unitățile sanitare au obligația să
încheie contracte cu firme specializate pentru depozitarea și distrugerea de resturi provenite din
activitatea acestor unități.

Art. 9. Persoanele fizice sau juridice care construiesc, repară sau demolează construcții de
orice fel, sunt obligate să asigure, în permanență, curățenia în zona șantierului de construcție;
depozitarea materialelor de construcție pe trotuare sau pe acostamentul arterelor de circulație se
face numai cu aprobarea și în condițiile impuse de primărie.
Art. 10. Se interzice curățirea vehiculelor sau altor utilaje, îmbăierea sau adăparea
animalelor în zona fântânilor și a izvoarelor publice. Îmbăierea și adăparea animalelor este
permisă numai dacă există, în zona fântânilor sau izvoarelor, spații special amenajate în acest
scop, conform normelor de igienă și de protecție a mediului.
Termen: permanent
Art. 11. (1) Este interzisă circulația utilajelor agricole și a atelajelor cu tracțiune animală
în perioada:
a) 1 septembrie-31 martie, între orele 20.00-07.00;
b) 1 aprilie-31 august, între orele 22.00-06.00
pe drumurile publice de interes local comunale;
(2) Este interzisă lăsarea fără supraveghere a animalelor și a păsărilor în locuri
publice (trotuare, drumuri, parcuri, zone verzi, baze sportive, piețe).
(3) Se interzice lăsarea în libertate sau accesul fără botniță și lesă, în locuri și
localuri accesibile publicului, a câinilor sau a altor animale de companie care prezintă pericol
pentru integritatea corporală a cetățenilor, deținătorii de câini de pază, de luptă, de atac,
periculoși sau agresivi vor respecta și prevederile OUG 55/2002.
(4) Realizarea oricăror construcții, împrejmuiri, transformări etc. destinate
creșterii animalelor de companie se va face numai în baza autorizației prevăzute de lege.
Încălcarea acestor obligații se sancționează potrivit legii.
(6) Se interzice accesul câinilor în parcuri și piețe, cu excepția celor autorizate.
(7) Proprietarii, deținătorii și însoțitorii animalelor de companie sunt obligați să
curețe locurile unde acestea și-au satisfăcut necesitățile fiziologice cu mijloace specifice proprii
(pungi sau mănuși PVC ș.a.)
Art. 12. Adăposturile pentru animale vor fi prevăzute cu fose septice betonate pentru
colectarea dejecțiilor, care vor fi vidanjate de către proprietar, ori de câte ori este nevoie.
Art. 13. Se interzice menținerea și construirea adăposturilor pentru creșterea animalelor,
precum și depozitarea furajelor de orice fel, pe terenurile aparținând domeniului public
Art.14. Cetățenii localităților comunei sunt obligați să-și curețe arborii de sub reteaua de
transport curent electric, la solicitarea uzinei electrice și a primăriei, ori de câte ori este necesar.
Art. 15. (1) Agenții economici au obligația arborării drapelului pe fațada sau în fața
clădirilor, cu ocazia sărbătorilor naționale sau a altor evenimente sau manifestări pe plan local,
cu respectarea legii privind arborarea drapelului României.
(2) Autoritățile și instituțiile publice care au sediul pe teritoriul comunei Șincai
au obligația arborării permanente a drapelului României, cu respectarea prevederilor legale din
domeniu.
Art. 16. Mijloacele de transport cu tracțiune mecanică sau animală, care ies din câmp pe
drumurile publice asfaltate, trebuie să fie curățate de noroi, pentru păstrarea în bune condiții a
arterelor de circulație.
Art. 17. Reguli și obligații privind staționarea și parcarea vehiculelor
• Staționarea vehiculelor de orice fel este permisă numai în locuri special amenajate,
prevăzute în acest sens cu indicatoare și marcaje, precum și pe partea carosabilă a
drumurilor publice, cu respectarea semnelor de circulație și a codului rutier.

•

Staționarea pe trotuare se poate face numai pentru autoturisme și numai pe străzile care
au o lățime a carosabilului de până la 6 m, cu condiția să nu stânjenească mersul
pietonilor.
• Oprirea sau staționarea vehiculelor pentru transport marfă peste 1,5 tone, a
autovehiculelor pentru transport călători peste 8+1 locuri, cât și a tractoarelor, remorcilor
și tuturor utilajelor agricole este interzisă pe carosabil, în parcările amenajate pentru
autoturisme, spații verzi, trotuare, alei, platforme, terenuri de joacă și platforme
gospodărești.
• Pe arterele cu trafic rutier intens, prevăzute cu trotuare spațioase, Primăria poate aproba
staționarea pe trotuare a autoturismelor, semnalizând acest lucru prin indicatoare
specifice.
• Locurile de parcare cu plată sunt stabilite de Consiliul Local, care va asigura și
administrarea lor.
• În asemenea parcări vor staționa numai autovehiculele din categoria celor arătate pe tabla
adițională. Taxa pentru parcare se va stabili distinct pentru fiecare zonă de parcare.
• Staționarea sau parcarea autovehiculelor și a vehiculelor cu tracțiune animală, cu excepția
celor autorizate, în alte locuri decât cele indicate mai sus, constituie contravenție.
• Este interzisă parcarea sau depozitarea pe domeniul public a vehiculelor fără stăpân,
autovehiculelor în curs de dezmembrare abandonate, caroseriilor sau a unor părți de
autovehicule, utilaje sau materiale de construcție.
• Atelierele de reparații auto și spălătoriile auto sunt obligate să asigure spațiu de parcare
pentru toate autovehiculele aduse la reparații, respectiv la spălat. Se interzice parcarea
acestora pe domeniul public (parcări, zone verzi, carosabil etc.) aflat în apropierea
atelierului sau a spălătoriilor auto.
• Organele de poliție și personalul împuternicit sunt în drept să ridice și să transporte întrun loc special amenajat autovehiculele care au încălcat regulile privind locul de staționare
sau parcare. În astfel de cazuri, proprietarii autovehiculelor vor suporta, pe lângă amenda
contravențională, și cheltuielile de transport și parcare.
• Aprovizionarea magazinelor se va face prin locuri special stabilite și amenajate. Este
interzisă urcarea autovehiculelor pe trotuar sau zone verzi, pentru aprovizionare, cât și
depozitarea temporară a mărfii în aceste locuri.
Termen: permanent
Art. 18. Persoanele care transportă, încarcă sau descarcă sau preiau mărfuri sau ambalaje,
desfășoară lucrări legate de activitatea comercială, au obligația de a curăța zona imediat după
încheierea operațiunilor respective.
Termen: permanent
Art. 19. Agenții economici și comerciali sunt obligați să afișeze firmele și reclamele
numai după obținerea aprobării de la primărie cu privire la dimensiuni, condiții grafice și
coloristice.
Art. 20. Se interzice ruperea, smulgerea florilor sau a altor plante ornamentale și călcarea
zonelor verzi.
Termen: permanent
Art. 21. Săvârșirea următoarelor fapte prin care se aduce atingere ordinii, curățeniei și
liniștii publice, constituie contravenție:
• Vânzarea și consumul de produse alcoolice în alte locuri decât cele autorizate;

•
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•
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Vânzarea și consumul semințelor de orice fel în locuri publice;
Lipirea, scrierea sau expunerea de afișe, anunțuri sau panouri pe imobile, stâlpi, garduri
sau în alte locuri decât cele special aprobate și amenajate;
Împrăștierea resturilor menajere și altor deșeuri lângă containerele ori recipientele pentru
gunoi;
Depozitarea de resturi menajere și deșeuri în alte locuri decât cele amenajate;
Vânzarea de legume, fructe, flori, produse alimentare și orice mărfuri industriale a căror
proveniență nu este dovedită, în condițiile legii, pe străzi, piețe sau alte locuri decât cele
amenajate în acest scop și autorizate de primărie;
Mersul pe bicicletă în piețe, pe aleile din parcuri, pe trotuare precum și rezemarea
bicicletelor de pereții sau vitrinele unităților comerciale;
Lăsarea în stare liberă pe căile publice, în parcuri, pe rampa de gunoi a animalelor sau
păsărilor;
Folosirea altor recipienți decât cei special destinați pentru gunoi, utilizarea de recipienți fără
capac, precum și a celor degradați din care se scurg deșeurile;
Menținerea pubelelor pe domeniul public în alte zile decât cele programate pentru colectarea
gunoiului;
Utilizarea zonelor verzi aparținând domeniului public pentru practicarea agriculturii;
Montarea fără autorizație și acordul în scris al majorității proprietarilor a antenelor de radio și
televizor pe acoperișul clădirilor;
Necurățarea șanțurilor, rigolelor și a podețelor din fața caselor sa grădinilor, dacă prin aceasta se
provoacă staționarea sau revărsarea apelor pe căile publice sau pe alte terenuri;
Nemontarea pe imobil a tăbliței cu indicarea numărului de casă, reprezentând modelul autorizat;
Provocarea de zgomote între orele 22.00-07.00si intre orele 12.00-15 .00 în timpul săptămânii și
duminica, de natură să conturbe liniștea locuitorilor din jurul sursei, într-o rază de 100 m,
excepție făcând petrecerile/festivitățile anunțate cu 24 de ore înainte și autorizate de primărie și
de poliție, cu acordul scris al vecinilor din jur, într-o rază de 100 m.
Constituirea unor improvizații de orice fel în casa scărilor sau în alte spații comune ale
imobilelor;
Neasigurarea curățeniei trotuarelor, spațiilor verzi, a părții carosabile a străzii sau a drumului din
dreptul imobilelor și incintelor în care-și desfășoară activitatea, inclusiv în dreptul și în incinta
terenurilor virane deținute sub orice titlu, precum și în locurile de parcare pe care le folosesc.
Necurățarea trotuarelor, a locurilor de parcare pe care le folosesc aferente imobilelor, de către
proprietarul sau deținătorul acestora, persoane fizice și juridice;
Scurgerea din mijloacele de transport a diferitelor materiale, precum nisip, balast, rumeguș,
beton, vegetale etc. și murdărirea prin orice mijloc a carosabilului;
Ocuparea trotuarelor, zonelor verzi sau a străzilor cu materiale de construcții, schele, utilaje,
mașini etc. fără a deține autorizație în acest sens;
Lipsa, neînlocuirea sau nerepararea firmelor și reclamelor defecte sau degradate;
Necurățirea zăpezii sau a gheții de pe trotuarele și rigolele din fața imobilelor de către
proprietarul sau deținătorul acestora și aruncarea acesteia din curți pe străzi;
Aprinderea sau întreținerea focului pe domeniul public, ori arderea resturilor menajere sau
vegetale în curți sau grădini familiale, precum și incendierea containerelor de gunoi din punctele
gospodărești.
Neamenajarea vitrinelor, neîntreținerea și nespălarea acestora, precum și a pereților de sticlă;
Sacrificarea animalelor (porci, viței, miei etc.) pe spațiile publice (străzi, trotuare, parcări, parcuri,
zone verzi etc.);

•
•
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Lipsa coșurilor pentru hârtii în fața sediilor agenților economici
Aruncarea hârtiilor, ambalajelor, țigărilor pe domeniul public în alte locuri decât cele special
destinate;
Spălarea autovehiculelor pe domeniul public;
Necurățarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;
Nerespectarea sau neîntreținerea instalațiilor aferente imobilelor deținute în proprietate sau în
chirie;
Repararea, întreținerea și vopsirea sau văruirea împrejmuirilor, gardurilor și porților învecinate cu
terenuri aparținând domeniului public, situate în zonele de protecție a monumentelor istotice, fără
aviz;
Se interzice parcarea mijloacelor de transport marfă sau mijloacelor de transport cu tracțiune
animală în centrul comunei, în jurul parcurilor.

Art. 22. Se interzice cositul și pășunatul, fără aprobare, în parcuri, zone verzi, baze sportive, zone
laterale ale drumurilor și în plantații.
Art. 23. Cetățenii din comuna Șincai, cei care dețin terenuri, în special din intravilanul
localităților, sunt obligați să păstreze și să curețe șanţurile și podețele din dreptul terenurilor ce le dețin,
sub orice formă.
Art. 24. Se interzice tractarea arborilor pe drumurile publice asfaltate sau pietruite.

Art. 25. Pomii plantați pe marginea drumurilor vor fi văruiți și curățați periodic.
Deșeurile menajere și alte gunoaie rezultate din fiecare gospodărie se vor transporta în locurile
special amenajate.
Art. 26. Este interzisă deteriorarea sau mutarea în alt loc a indicatoarelor de semnalizare
rutieră.
Art. 27. Deteriorarea sub orice formă a imobilelor din domeniul public sau privat al
comunei, atât în interiorul cât și în exteriorul construcțiilor, atrage după sine răspunderea
contravențională și materială a celor vinovați, dacă legea nu prevede altfel.
Art. 28. Prezenta hotărâre are caracter normativ și se va aplica odată cu adoptarea ei în
ședință de consiliu local.
Art. 29. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se
sancționează cu amendă:
a) de la 50 lei la 100 lei: încălcarea prevederilor art. 2, art. 5, art. 10. Art. 13, art. 15 alin. 1,
art. 19, art. 22, art. 23 și art. 25.
b) de la 100 lei la 500 lei: încălcarea prevederilor art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 9, art. 12, art.
14, art. 18, art. 20, art. 21.
c) de la 500 lei la 1.500 lei: încălcarea prevederilor art. 8, art.11, art. 13, art. 15 alin. 2, art.
16, art. 24, art. 26 și art. 27.
Art. 30. Produsele și obiectele care fac obiectul contravenției sunt supuse confiscării.
Art. 31. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către primar,
viceprimar, lucrătorii Postului de Poliție Șincai, polițistullocal, precum și de către alte persoane
împuternicite de către primar.
Art. 32. Agenții constatatori au drept de sancționare prin proces-verbal de constatare a
contravenției, aplică sancțiunea iar, dacă este cazul, stabilesc despăgubiri în baza tarifelor
aprobate și iau măsurile legale de confiscare a bunurilor care fac obiectul contravenției, făcând
mențiunile corespunzătoare în procesul-verbal întocmit.
Art. 33. Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cererea acestuia,
actul de identitate, iar în cazul cetățenilor străini, persoane fără cetățenie sau a cetățenilor români

cu domiciliul în străinătate, seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a
frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent.
Art. 34. Contravențiile se constată prin proces-verbal, ce va fi înmânat sau, după caz,
comunicat în copie contravenientului în termen de cel mult o lună de la data încheierii.
Comunicarea se va face de către organul care a aplicat sancțiunea. În cazul în care
contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze procesul-verbal,
comunicarea acestuia precum și înștiințarea de plată se face de către agentul constatator în
termen de cel mult o lună de la data încheierii. Dacă contravenientul a fost obligat și la plata de
despăgubiri, odată cu procesul-verbal i se va comunica și înștiințarea de plată pe care se va face
mențiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii și, după caz, a despăgubirii în termen de
15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.
Art. 35. Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se poate formula
plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia, potrivit Ordonanței
nr. 2/2001.
Art. 36. Punerea în executare a amenzii și a despăgubirilor se va face de către organul din
care face parte agentul constatator dacă nu s-a promovat calea de atac împotriva procesuluiverbal. În vederea executării amenzii, organele menționate mai sus vor comunica din oficiu
organelor de specialitate, conform prevederilor legale privind executarea silită a creanțelor
bugetare în a căror rază teritorială domiciliază sau își are sediul contravenientul, procesul-verbal
de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii, neatacat în termen.
Art. 37. Dispozițiile prezentei hotărâri se completează în mod corespunzător cu
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

