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SANCŢIUNI 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

 

NIVELURILE  APLICATE 

IN ANUL 2020 

NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL 2021 
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă 

de la 70 de lei la 279 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 

279 de lei 696 de lei. 

Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda 

de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amenda de la 279 

lei la 696 de lei. 

 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 

vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 

biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1.578 de lei. 

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, 

vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a 

biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se 

sanctioneaza cu amenda de la 325 de lei la 1578 lei. 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

   

NIVELURILE  APLICATE 

IN ANUL 2020 

NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL 2021 
 În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv: 

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă 

de la 280 de lei la 1116 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de 

la 1116 de lei la 2.784 de lei. 

Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda 

de la 280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amenda de la 

1116 lei la 2784 lei. 
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 

vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 

biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 1300 de lei la 6312 de lei. 

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, 

vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a 

biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se 

sanctioneaza cu amenda de la 1300 lei la 6312 lei. 
 Contraventiilor prevazute in prezentul articol li se aplica dispozitiile 

Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor,aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr.180/2002,cu modificarile si completarile ulterioare,inclusiv 

posibilitatea achitarii,pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de 

la data incheierii procesului verbal ori,dupa caz,de la data 

comunicarii acestuia,a jumatate din minimul amenzii. 

Contraventiilor prevazute in prezentul articol li se aplica dispozitiile 

Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor,aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr.180/2002,cu modificarile si completarile ulterioare,inclusiv 

posibilitatea achitarii,pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la 

data incheierii procesului verbal ori,dupa caz,de la data comunicarii 

acestuia,a jumatate din minimul amenzii 

Parcarea neregulamentara se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 350 lei la 600 lei. 

Circularea pe strazile cu restrictii fara detinerea permisului de libera trecere se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1000 lei – 2000 

lei Avand in vedere H.C.L 150/18.11.2008  care vizeaza  îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, întreţinere si     

înfrumuseţarea oraşului Techirghiol se adauga urmatoarele grupe de sanctiuni privind:  



SALUBRIZAREA, MENTINEREA IGIENEI SI PROTECTIA MEDIULUI IN ORAŞUL TECHIRGHIOL 

Art.1 - Agenţii economici, instituţiile, persoanele fizice au următoarele obligaţii: 

− sa asigure o permanenta stare de curăţenie in incinta, pe terenurile pe care le deţin, precum si pe caile de acces; Nerespectarea 

acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane fizice  si de la 1500 lei la 

2500 lei pentru persoane juridice. 

− sa asigure in permanenta: curăţenia străzilor si trotuarelor din jurul incintelor, întreţinerea zonelor verzi existente in incinte si in 

jurul acestora, dezăpezirea, îndepărtarea gheţii si întreţinerea dotărilor din fata sediilor sau punctelor de lucru. Nerespectarea acestei obligaţii 

constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 400 lei la 600 lei pentru persoane fizice  si de la 600 lei la 2000 lei pentru 

persoane juridice. 

− sa asigure condiţii de igiena prin operaţii de curăţire, dezinsecţie si deratizare a imobilelor si incintelor pe care le deţin, 

concomitent cu acţiunile Primăriei; Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 

lei pentru persoane fizice  si de la 500 lei la 2000 lei pentru persoane juridice. 

− sa asigure o permanenta stare de curăţenie si ordine la locurile de depozitare, cat si depozitarea corecta si estetica a oricărui fel de 

marfa, materie prima sau ambalaj. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei 

pentru persoane fizice  si de la 500 lei la 2000 lei pentru persoane juridice. 

− sa asigure o permanenta stare de curăţenie, ordine si igiena la locurile de depozitare stabilite pentru resturile menajere si toate 

tipurile de deşeuri industriale sau de alta natura. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 

200 lei la 500 lei pentru persoane fizice  si de la 500 lei la 2000 lei pentru persoane juridice. 

− deţinătorii de obiective turistice din oraşul Techirghiol au obligaţia să procure şi să instaleze indicatoare privind direcţionarea 

către obiectivele turistice, conform modelului aprobat de Consiliul Local. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se 

sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice  si de la 500 lei la 2000 lei pentru persoane juridice. 

− să cureţe roţile autovehiculelor care părăsesc incintele şantierelor sau perimetrul organizărilor de şantier legal aprobate. 

Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice  si de la 

500 lei la 2000 lei pentru persoane juridice. 

− să asigure văruitul bordurilor, să menţină curăţenia trotuarelor, a locurilor de parcare pe care le folosesc, atât agenţii economici la 

sediu sau la punctul de lucru, cetăţenii, cât şi asociaţiile de locatari/proprietari. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se 

sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice  si de la 500 lei la 2000 lei pentru persoane juridice. 

− serviciului urbanism  va impune prin Autorizaţia de organizare de şantier, amenajarea unei rampe de curăţare a vehiculelor care 

ies in carosabil. 

− Agenţii economici şi persoanele fizice autorizate sunt obligati să asigure spaţiul corespunzător din punct de vedere al protecţiei 

mediului înconjurător şi al sănătăţii populaţiei pentru strângerea, sortarea şi depozitarea temporară a deşeurilor industriale reciclabile, să nu 

ocupe domeniul public pe timpul activităţilor de încărcare-descărcare şi să obţină Avizul Comisiei de Circulaţie. Nerespectarea acestei 



obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice  si de la 1000 lei la 2000 lei 

pentru persoane juridice. 

− Agenţii comerciali şi persoanele fizice autorizate, deţinători de active situate pe arterele stradale principale au obligaţia ca în 

perioada 01.12. a anului curent şi 07.01. a anului următor cu ocazia sărbătorilor de iarnă să amenajeze prin decorare şi iluminare vitrinele 

activelor pe o suprafaţă de minimum 50%. Iluminatul activelor va funcţiona o dată cu iluminatul  stradal asigurat de administraţia publică 

locală. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 300 lei pentru persoane fizice  si 

de la 300 lei la 500 lei pentru persoane juridice. 

Art 2- Constituie contravenţie următoarele fapte: 

− neluarea masurilor de prevenire respectiv de efectuare a dezinsecţiei, dezinfecţiei sau deratizării, in scopul stârpirii rozătoarelor, 

paraziţilor si insectelor din gospodăriile proprii sau sedii, ori de cate ori este necesar inclusiv la subsolurile blocurilor, pe casa scării sau pe 

amplasamentele pentru colectarea gunoiului. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 

lei la 1000 lei pentru persoane fizice  si de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice. 

− aruncarea deşeurilor de hârtie, resturilor de alimente, gunoiului de grajd, a molozului sau pământului si a altor deseuri  in alte 

locuri decât cele amenajate pentru aceasta, precum şi aruncarea acestor deşeuri în containere, europubele sau alţi recipienţi speciali pentru 

gunoi care nu aparţin depunătorului acestor deşeuri. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de 

la 1500 lei la 2000 lei pentru persoane fizice  si de la 2000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice. 

− neasigurarea de către asociaţiile de locatari, agenţi economici, instituţii sau persoane fizice, de locuri special amenajate, accesibile 

mijloacelor de transport, dotate cu recipienţi sau containere speciale pentru colectarea gunoiului. Nerespectarea acestei obligaţii constituie 

contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 400 lei pentru persoane fizice  si de la 400 lei la 800 lei pentru persoane juridice. 

− neîncheierea contractelor cu unităţi specializate de către asociaţiile de locatari, persoane fizice, locuitori ai oraşului, agenţi 

economici instituţii, pentru efectuarea operaţiunilor de ridicare, transport si neutralizarea gunoiului. Nerespectarea acestei obligaţii constituie 

contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane fizice  si de la 2000 lei la 2500 lei pentru persoane 

juridice. 

− neridicarea si netransportarea imediată de pe străzi sau spaţii publice a reziduurilor provenite din curăţenia acestora, a căminelor 

si reţelelor de canal sau a celor provenite din toaletarea arborilor sau a spatiilor verzi, precum si nerespectarea stricta a graficelor stabilita de 

comun acord cu Primăria si contractele cu beneficiarii pentru ridicarea gunoiului menajer de la populaţie, asociaţiile de locatari, agenţi 

economici sau instituţii. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru 

persoane fizice  si de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice. 

− aruncarea de hârtii, bilete, resturi de ţigări, coji de seminţe, sticle sau alte ambalaje pe alei, peluze, in parcuri, zone verzi, pe străzi 

si trotuare sau in alte locuri publice. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 300 

lei. 

− murdărirea carosabilului prin necurăţarea, inclusiv prin spălarea roţilor autovehiculelor sau lăsarea de urme cu noroi, uleiuri sau 

alte materiale ori substanţe. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează conducătorul autovehiculului cu 

amenda de la 500 lei la 1000 lei. 



− circulaţia vehiculelor de agrement cu tracţiune animala, fără asigurarea săculeţilor de colectare a gunoiului de animal. 

Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 1000 lei la 2500 lei. 

− spălarea vehiculelor/autovehiculelor sau a ambalajelor pe străzi sau in alte locuri publice, precum si hrănirea animalelor in afara 

locurilor pentru staţionare si neridicarea murdăriilor ramase după staţionare. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se 

sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice. 

− transportarea in vehicule/autovehicule a oricăror materiale libere sau ambalate in condiţii necorespunzătoare, care murdăresc 

calea publica sau degaja mirosuri urate. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 

400 lei pentru persoane fizice şi de la 400 lei la 800 lei pentru persoane juridice. 

− scuturarea covoarelor in alte locuri decât cele special amenajate si in timpul orelor de linişte si spălatul covoarelor pe domeniul 

public. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 50 lei la 100 lei. 

− deteriorarea sau distrugerea din culpa a platformelor gospodăreşti, a materialelor sau dotărilor necesare întreţinerii curăţeniei 

localităţilor. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane 

fizice şi de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice. 

− neîmprejmuirea cu panouri aliniate, inscripţionate cu denumirea firmei constructoare si cu aspect corespunzător a lucrărilor de 

construcţii, in limita suprafeţelor legal aprobate si cu asigurarea neâmpraştierii in zona imediata a materialelor de construcţii, a molozului 

sau a pământului de către utilaje, mijloace de transport, curenţi de aer sau ploaie şi neasigurarea curăţeniei în zonele aferente construcţiilor. 

Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 

1200 lei la 2400 lei pentru persoane juridice. 

− necurăţirea zăpezii si gheţii de pe trotuare si rigole din fata imobilelor imediat după depunere; aceasta obligaţie revine 

deţinătorilor de imobile (proprietari sau chiriaşi) spatii comune sau incinte. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se 

sancţionează cu amenda de la 200 lei la 400 lei pentru persoane fizice şi de la 400 lei la 800 lei pentru persoane juridice. 

− amenajarea de grădini pe domeniul public si privat al oraşului Techirghiol. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie 

si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 800 lei la 1500 lei pentru persoane juridice. 

− necurăţirea si neefectuarea dezinsecţiilor subsolurilor inundate de către asociaţiile de locatari şi deţinătorii de imobile(proprietari 

sau chiriaşi). Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane 

fizice şi de la 800 lei la 1500 lei pentru persoane juridice. 

− neasigurarea curăţeniei împrejurul blocurilor de către asociaţiile de locatari sau proprietari. Nerespectarea acestei obligaţii 

constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru 

persoane juridice. 

− neasigurarea unui aspect corespunzător mijloacelor de transport, indiferent de felul proprietăţii acestora, cat si neasigurarea 

funcţionării in parametrii tehnici constructivi cu repercusiuni in poluarea aerului  cu gaze de eşapament peste normal, scurgeri de ulei sau 

carburanţi pe străzi sau in locuri de staţionare admise, scurgeri de beton sau scurgeri ale produselor transportate. Nerespectarea acestei 

obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei 

pentru persoane juridice. 

− mutarea containerelor sau pubelelor de către persoane neavizate de primărie, de pe amplasamentul stabilit pentru aceasta, arderea  



deteriorarea sau distrugerea recipienţilor pentru gunoi, respectiv nefolosirea, schimbarea destinaţiei iniţiale, neântreţinerea sau distrugerea 

dotărilor blocurilor pentru colectatul gunoiului (tubulaturi de colectat gunoiul la blocuri sau a camerelor sau a boxelor pentru colectat 

gunoiul din blocuri). Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru 

persoane fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice. 

− staţionarea sau parcarea unor vehicule sau autovehiculelor pe amplasamentele stabilite pentru recipienţii pentru gunoi sau care 

împiedica accesul la aceştia. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 400 lei 

pentru persoane fizice şi de la 400 lei la 800 lei pentru persoane juridice. 

− producerea de disconfort prin diverse mijloace: 

-  deranjarea vecinilor prin zgomote, 

-  nerespectarea programului de linişte la blocuri, sau in cartierele de case, intre orele 22-06 si 13-16; 

-  întinsul frânghiilor de rufe la diferite etaje ale blocurilor si stropitul unei persoane aflata in acea zona; 

- deţinerea unor substanţe periculoase (explozibile, inflamabile si   radioactive) si depozitarea neautorizată a acestora; 

            Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi 

de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice. 

24) neîntreţinerea în permanentă stare de curăţenie, de către asociaţiile de locatari, a spatiilor verzi înconjurătoare blocurilor, a 

terenurilor si a aleilor din perimetrul blocurilor asociaţiei, până la jumătatea distantei dintre blocuri aparţinând de asociaţii diferite, inclusiv 

pentru neântreţinerea in stare de curăţenie permanentă a platformei pentru recipienţii de gunoi. Nerespectarea acestei obligaţii constituie 

contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane 

juridice. 

25) necurăţarea de către asociaţiile de locatari şi cetăţeni a zăpezii sau a gheţii depuse pe alei sau trotuare, până la inclusiv limita mai 

sus stabilita dintre asociaţii sau vecini; responsabilitatea curăţirii limitei de demarcaţie dintre doua asociaţi vecine revine ambelor asociaţii. 

Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la  500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice/juridice. 

26) nerespectarea locului de staţie şi a graficului orar de către mijloacele de transport în comun, de către persoanele aparţinând 

societăţilor comerciale specializate în domeniu. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 

1500 lei  la 2000 lei pentru persoane fizice/juridice. 

27) blocarea parcărilor amenajate, cu plată sau gratuite, de către vehiculele sau autovehiculele oprite sau staţionate pe carosabil sau în 

locurile marcate cu  „atenţie garaj”. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 100 

lei pentru persoane fizice şi de la 1000 la 1200 lei pentru persoane juridice. 

 

PROTECTIA SPATIILOR VERZI, A PARCURILOR SI ARBORILOR , A DRUMURILOR , TROTUARELOR SI PARCARILOR, 

A ALTOR LUCRARI SI DOTARI PUBLICE 

 

Art.3 – constituie contravenţii la normele de întreţinere si folosire a spatiilor verzi, a parcurilor publice si a arborilor, următoarele 

fapte: 

ruperea sau tăierea florilor. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 



lei. 

tăierea arborilor sau arbuştilor fără autorizaţie, tăierea sau ruperea crengilor acestora sau distrugerea scoarţei trunchiului acestora. 

Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 

1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice. 

trecerea peste ronduri de flori, peluze, gazon, in afara aleilor amenajate in acest scop. Nerespectarea acestei obligaţii constituie 

contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 50 lei la 100 lei pentru persoane fizice şi de la 150 lei la 250 lei pentru persoane juridice. 

păşunatul animalelor in parcuri sau alte zone verzi, cit si lăsarea libera a pasărilor sau animalelor in parcuri, grădini publice sau alte 

spatii verzi; Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 1500 lei la 2000 lei pentru persoane 

fizice şi de la 2000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice. 

distrugerea spatiilor verzi din parcuri, grădini publice, cit si din vecinătatea blocurilor, in scopul executării unor construcţii, platforme 

sau grădini de zarzavaturi. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru 

persoane fizice şi de la 500 lei la 1200 lei pentru persoane juridice. 

aşezarea unor obiecte, circulaţia sau parcarea autovehiculelor, atelajelor hipo pe spatiile verzi ori pe aleile pietonale din parcuri  sau 

dintre blocuri. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane 

fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice. 

practicarea jocurilor sportive,  pe zone verzi, in afara locurilor special amenajate pentru acest scop. Nerespectarea acestei obligaţii 

constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 100 lei la 2500 lei pentru 

persoane juridice. 

fixarea pe arborii de aliniament de pe străzi a anunţurilor de orice fel, a reclamelor, a firmelor sau plăcutelor indicatoare. 

Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 300 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 

lei la 1200 lei pentru persoane juridice. 

desfăşurarea de activităţi de comerţ în alte locuri decât cele autorizate, cu excepţia cazurilor stabilite de primar sau Consiliul Local. 

Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 

lei la 1200 lei pentru persoane juridice. 

negreblarea frunzelor uscate si nedistrugerea lor prin îngropare sau netransportarea lor imediata in locurile destinate de către agenţii 

economici, asociaţii de locatari care au in îngrijire zonele verzi respective; Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se 

sancţionează cu amenda de la 300 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 1200 lei pentru persoane juridice. 

distrugerea băncilor, a amenajărilor de jocuri pentru copii si obiectelor ornamentale depuse in locurile publice precum si mutarea 

acestora de către persoane neautorizate; Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 300 lei la 

500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 1200 lei pentru persoane juridice. 

distrugerea sau profanarea monumentelor, a statuilor, a fântânilor arteziene, a jardinierelor sau teraselor din locurile publice, inclusiv 

din cimitire; Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 300 lei la 500 lei pentru persoane 

fizice şi de la 500 lei la 1200 lei pentru persoane juridice. 

neexecutarea lucrărilor de refacere a spatiilor verzi, in termen si de calitate in urma executării lucrărilor autorizate de intervenţie in 

domeniul public; Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei pentru 

persoane fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice. 



sustragerea de material dendrofloricol din plantaţiile de pe domeniul public. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si 

se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 1200 lei pentru persoane juridice. 

depozitarea pe spatiile verzi a deşeurilor de orice natura. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu 

amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice. 

intervenţia neautorizată pe spaţiul verde pentru executarea altor lucrări. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se 

sancţionează cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice. 

sustragerea sau distrugerea componentelor din lucrările funerare. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se 

sancţionează cu amenda de la 50 lei la 100 lei pentru persoane fizice şi de la 150 lei la 250 lei pentru persoane juridice. 

neevacuarea pământului sau a altor deşeuri rezultate de la lucrări funerare sau de la curăţarea mormintelor in aleea colectoare. 

Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 

lei la 1200 lei pentru persoane juridice. 

Pentru faptele prevăzute in acest articol, se vor percepe si despăgubiri civile conform calculelor si normelor tehnice efectuate de 

serviciile de specialitate ale Primăriei Techirghiol, in momentul producerii contravenţiei. 

Expunerea la plajă în alte locuri decât cele special amenajate. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se 

sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei. 

       

Art. 4 – Constituie contravenţie la normele de protecţie a drumurilor, trotuarelor si parcajelor in vederea menţinerii aspectului estetic 

al oraşului, următoarele fapte: 

a) depozitarea pe domeniul public a mărfurilor, ambalajelor, materialelor si a altor obiecte ce dăunează esteticii si îngreunează 

desfăşurarea normala a circulaţiei pietonale. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 400 lei 

la 600 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane juridice. 

b) distrugerea sau mutarea neautorizată a elementelor de semnalizare rutiera. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie 

si se sancţionează cu amenda de la 400 lei la 600 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane juridice. 

c) distrugerea trotuarelor, bordurilor, a străzilor, precum si executarea de pene la borduri. Nerespectarea acestei obligaţii constituie 

contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1200 lei la 2400 lei pentru persoane 

juridice. 

d) Neanunţarea lucrărilor de intervenţie în regim de avarie, în domeniul public sau privat al oraşului., la dispeceratul primăriei în 

termen de 24 de ore de la începerea lucrărilor. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 1500 

lei la 2000 lei. 

e) neexecutarea refacerii tramei stradale, trotuarelor, parcajelor sau a străzilor, în termen de maxim 48 de ore, la stadiul piatra până 

la cota „zero, de la data/momentul începerii lucrărilor de intervenţii în domeniul public sau privat al oraşului Techirghiol, indiferent daca 

acestea sunt avarii sau lucrări noi. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 1500 lei la 2500 

lei. 

f) Neridicarea depozitelor de materiale(bucăţi de asfalt, beton, pietriş, borduri, nisip, pământ, moloz şi alte materiale) rezultate în 

urma lucrărilor de intervenţii în domeniul publci sau privat al oraşului, în termen de 48 de ore de la încheierea lucrărilor de către executantul 

lucrării şi investitor. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru 



persoane fizice şi de la 1500 la 2400 lei pentru persoane juridice. 

g) nesemnalizarea rutiera corespunzătoare de zi si de noapte de către executantul oricărui fel de săpături, lucrari pe domeniul public, 

inclusiv cele de intervenţii, in caz de avarii, care se efectuează in suprafeţele străzilor, trotuarelor si parcajelor, aşa cum este precizat în 

prevederile art.33 din Legea 49/2006 privind aprobarea O.U.G. 195/2002. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se 

sancţionează cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 la 2500 lei pentru persoane juridice. 

h) neintervenţia imediata pentru remediere de către S.C.Apele Române şi alţi deţinători de reţele subterane, in cazul unor avarii care 

produc scurgeri de lichide in străzi, trotuare sau parcaje, sau care produc prăbuşiri ale suprafeţelor carosabile şi pot provoca accidente. 

Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 750 lei la 1200 lei pentru persoane fizice şi de la 

1200 la 2500 lei pentru persoane juridice. 

i) distrugerea sau degradarea căminelor de vizitare a reţelelor subterane, precum si a receptorilor de canal. Nerespectarea acestei 

obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 400 lei la 600 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 la 1500 lei pentru 

persoane juridice. 

j) nesupravegherea integrităţii si neremedierea imediata in cazul degradării sau distrugerii căminelor de vizitare a reţelelor 

subterane de către cei care exploatează aceste reţele, inclusiv neaducerea acestora la nivelul trotuarelor, parcajelor şi a străzilor. 

Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 400 lei la 600 lei pentru persoane fizice şi de la 

1000 la 1500 lei pentru persoane juridice. 

k) neasigurarea funcţionarii corespunzătoare a reţelelor de canal, inclusiv a desfundării permanente a receptorilor de canal pluvial de 

către cei care exploatează aceste reţele; Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 

1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1200 la 2400 lei pentru persoane juridice. 

l) nerespectarea indicatoarelor de circulaţie privind limitarea de tonaj, care are ca efect distrugerea sistemului rutier al străzilor, 

inclusiv parcarea autovehiculelor de mare tonaj, indiferent de forma de proprietate a autovehiculului; Nerespectarea acestei obligaţii 

constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 400 lei la 600 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 la 1500 lei pentru persoane 

juridice. 

m) Spălarea autovehiculelor, atelajelor hipo, bicicletelor şi altor vehicule pe carosabil şi trotuare se sancţionează cu amenda de la 400 

lei la 600 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 la 1500 lei pentru persoane juridice. 

n) Staţionarea sau parcarea vehiculelor pe arterele sau străzile ce urmează a fi asfaltate sau curăţate de zăpadă. Segmentele de 

carosabil ce urmează a fi asfaltate vor fi marcate cu semnul oprirea interzisă şi orice alt semn rutier îşi va pierde semnificaţia pe perioada 

derulării lucrărilor. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru 

persoane fizice şi de la 1500 la 2500  pentru persoane juridice. Vehiculele ridicate se restituie după ce proprietarii sau deţinătorii legali ale 

acestora achită contravaloarea amenzii şi cheltuielile ocazionate de inventarierea, ridicarea, transportul, depozitarea şi paza acestora. 

o) Parcarea autovehiculelor pe trotuare în scopul încărcării/decărcării sau pentru staţionare/parcare, care stânjenesc sau blochează 

circulaţia pietonilor sau accesul în imobile. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 400 lei 

la 600 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 la 1500 lei pentru persoane juridice. 

p) Parcarea în vederea campării(utilizarea ca spaţiu de odihnă sau locuire) a autorulotelor, rulotelor în afara locurilor special 

amenajate şi autorizate în acest sens (camping-uri, parcuri rulote). Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează 

cu amenda de la 500 lei la 1500 lei. 



q) Practicarea activităţilor de reparaţii auto şi vulcanizare pe domeniul public. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie 

si se sancţionează cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 la 2500 lei pentru persoane juridice. 

r) Primirea la centerele de colectare fier vechi a capacelor de canalizare sau altor componente din dotările urbane, chiar distruse. 

Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 

1200 la 2400 lei pentru persoane juridice. 

s) Blocarea domeniului public cu piloni metalici, lanţuri sau alte materiale în vederea delimitării locurilor de parcare, fără a deţine 

aprobare în acest sens. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru 

persoane fizice şi de la 1200 la 2400 lei pentru persoane juridice. 

t) Distrugerea trotuarelor, bordurilor sau a străzilor în vederea executării  lucrărilor în subteran, fără autorizaţie legală eliberată de 

primărie. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 2000 lei pentru persoane fizice 

şi de la 2000 la 2500 lei pentru persoane juridice. 

u) executarea necorespunzătoare a lucrărilor de umplutura si compactare a săpăturilor, ce poate duce la eventuale surpări. 

Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 400 lei la 600 lei pentru persoane fizice şi de la 

1000 la 1500 lei pentru persoane juridice. 

v) Deteriorarea indicatorilor rabatabili achiziţionaţi în vederea rezervării locurilor de parcare, de către alte persoane decât 

proprietarul. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei. 

w) Distrugerea sau deteriorarea, precum şi accesul neautorizat al autovehiculelor sau altor mijloace în zonele unde s-au montat 

pavele. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi 

de la 1000 la 1500 lei pentru persoane juridice. 

x) Obstrucţionarea controlului prin neprezentarea documentelor solicitate de organul de control constituie contravenţie si se 

sancţionează cu amenda de la 400 lei la 800 lei pentru persoane fizice şi de la 800 la 1600 lei pentru persoane juridice. 

y) Circulaţia căruţelor, şaretelor de animale pe străzile Victoriei, Dr.V.Climescu, N.Bălcescu, Ovidiu, Al.Puskin, Pescăruşului şi în 

piaţa oraşului  Techirghiol, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei pentru persoane fizice. 

z) Pentru vehiculele care se află în una din situaţiile de mai sus se poate dispune măsura ridicării, transportării şi depozitării 

vehiculelor, autovehiculelor, ATV-urilor în spaţii special amenajate până la restituirea acestora către proprietari sau deţinătorii legali. 

 

INTRETINEREA SI FOLOSIREA CONSTRUCTIILOR DE ORICE FEL 

 

 

 Art. 5 – Constituie contravenţie la normele privind întreţinerea si folosirea construcţiilor de orice fel  următoarele fapte: 

- neîntreţinerea zidurilor, gardurilor, porţilor si ferestrelor si neluarea masurilor de conservare a acestora. Nerespectarea acestei 

obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 la 2500 lei pentru 

persoane juridice. 

- neîntreţinerea în stare de curăţenie a suprafeţei locative sau a fondului locativ cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa si 

menţinerea unei firme sau reclame deteriorate sau depăşite. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu 



amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 la 2500 lei pentru persoane juridice. 

- tinerea in suprafaţa locativă sau in curţi de mărfuri, materiale sau alte bunuri care prin mirosul ce-l degaja deranjează pe ceilalţi 

colocatari sau trecători. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 300 lei pentru 

persoane fizice şi de la 300 la 500 lei pentru persoane juridice. 

- deteriorarea sau murdărirea porţilor, gardurilor, jgheaburilor si faţadelor clădirilor, montarea de garduri din sârmă ghimpata sau 

improvizaţii de garduri din diferite materiale. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 750 

lei la 1500 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 la 2400 lei pentru persoane juridice. 

- lipirea, scrierea sau expunerea de afişe ori anunţuri pe ziduri, porţi, stâlpi, panouri, uşi, geamuri sau alte locuri decât cele special 

amenajate şi fără acord prealabil. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 300 lei la 500 lei 

pentru persoane fizice şi de la 500 la 1000 lei pentru persoane juridice. 

- neîndeplinirea obligaţiilor de către proprietari, detonatori si asociaţiile de proprietari, privind executarea lucrărilor de întreţinere 

si reparaţii a instalaţiilor si spatiilor cu destinaţie si folosinţa comuna ( acoperişuri, terase, instalaţii canalizare ape meteorice si uzate, 

instalaţii alimentare cu apa calda si rece , instalaţii termice subsol ), pana la racordul de branşare utilităţi deservit de agentul prestator de 

servicii, care pot duce la pierderea stabilităţii construcţiilor si la degradarea îmbrăcăminţii asfaltice a trotuarelor si a străzilor.  Nerespectarea 

acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 300 lei pentru persoane fizice şi de la 300 la 500 lei 

pentru persoane juridice. 

- executarea de lucrări improvizate pentru anexe gospodăreşti ( coteţe, şoproane, patule, împrejmuiri adăposturi animale si pasări ), 

din materiale uşoare, care lezează aspectul estetic si urbanistic, altele decât cele prevăzute la Art.3 din Lg.50/1991 republicata. Nerespectarea 

acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 300 lei pentru persoane fizice şi de la 300 la 500 lei 

pentru persoane juridice. 

- menţinerea acestor lucrări improvizate după expirarea termenului de desfiinţare, dispus prin procesul verbal de constatare a 

contravenţiei. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 300 lei pentru persoane 

fizice şi de la 300 la 500 lei pentru persoane juridice. 

- inscripţionarea cu vopsea a numărului de înmatriculare auto pe domeniul public, garduri sau clădiri. Nerespectarea acestei 

obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 300 lei pentru persoane fizice şi de la 300 la 500 lei pentru 

persoane juridice. 

- neamenajarea parcărilor în oraş, indiferent de forma de proprietate sau de administrare a acestora până la data de 1 iunie a fiecărui 

an, în sensul împrejmuirii/delimitării, semnalizării, iluminării, trasării marcajului specific şi întreţinerii spaţiilor verzi adiacente. 

Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 

1200 la 2400 lei pentru persoane juridice. 

- neîntreţinerea în stare corespunzătoare a panourilor, indicatoare, firme şi reclame(luminoase şi neluminoase). Nerespectarea 

acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 750 lei la 1500 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 la 2400 lei 

pentru persoane juridice. 

- agenţii economici deţinători de utilităţi în oraşul Techirghiol sunt obligaţi să execute marcarea corespunzătoare a tuturor dotărilor 



amplasate pe domeniul public sau privat al oraşului Techirghiol cu elemente de identificare. Nerespectarea acestei obligaţii constituie 

contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei. 

MENTINEREA CURATENIEI IN PIETE, TIRGURI SI OBOARE 

 Art. 6 – Constituie contravenţie la regimul comerţului in pieţe, târguri si oboare, următoarele fapte; 

− depozitarea de către comercianţi a ambalajelor in pieţe, târguri, oboare, in alte locuri decât cele stabilite si care împiedica 

circulaţia normala in incintele sus menţionate. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 

lei la 1000 lei. 

− murdărirea si necurăţarea permanenta de către producători sau comercianţi a incintelor pieţelor, târgurilor si oboarelor. 

Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 300 lei. 

− murdărirea si necurăţarea zonelor limitrofe (trotuare, străzi, parcaje) de către comercianţi si producători, cu ocazia descărcării sau 

încărcării produselor sau obiectelor. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 300 lei la 500 

lei. 

− necurăţarea zilnica de către cel care utilizează pieţe, târguri sau oboare, a incintelor respective, cit si a zonelor limitrofe (trotuare, 

străzi, parcaje). Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 2500 lei. 

− comercializarea direct din mijloacele de transport şi/sau in locuri neautorizate. Nerespectarea acestei obligaţii constituie 

contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 2500 lei. 
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