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HCL nr. 106/2009, prin care se stabilesc și se sancționează contravenții la normele privind
gospodărirea, administrarea și întreținerea domeniului public și privat al municipiului Slobozia

Este actul  normativ  care are ca scop impunerea unui comportament corespunzător  în
utilizarea  cu  responsabilitate  a  tuturor  bunurilor  publice,  în  menținerea  curățeniei  la  nivelul
întregului municipiu și intreținerea aleilor pietonale și parcărilor pe timpul iernii.

             Structurată pe capitole, HCL nr. 106/2009, cuprinde prezentarea faptelor care constituie
contravenții  :

*în domeniul folosirii străzilor, aleilor, trotuarelor, drumurilor și celorlalte căi de circulație
rutieră și pietonală, cu sancțiuni între 100 și 500 lei 

 -blocarea,  degradarea  sau  neluarea  măsurilor  pentru  o  bună  funcționare  și  utilizare   a
suprafețelor  carosabile  sau  pietonale,  a  rigolelor,  colectoarelor,  gurilor  de  scurgere,  rețelelor
edilitare aeriene sau subterane, 

-depozitarea pe  domeniul  public  a vehiculelor și utilajelor uzate ori aflate în stare de neutilizare,
ori  spălarea  sau  efectuarea  de  lucrări  de  reparații  la  acestea   cu  demontarea  de  piese  sau
subansamble,

-marcarea sau delimitarea  domeniului public sau neîntreținerea  salubrității acestuia în stațiile de
transport public de călători,

-împiedicarea  bunei  desfășurări  a  lucrărilor  de  deszăpezire,  circulația  vehiculelor  pe  aleile
parcurilor, cositul ierbii din parcuri sau ruperea, culegerea ori degradarea florilor, spațiilor verzi,
statuilor sau monumentelor,

*în  domeniul  asigurării  salubrității  și  menținerii  aspectului  gospodăresc  și  estetic  al
municipiului, cu sancțiuni de 150 până la 800 lei pentru persoanele fizice 

–  depozitarea  pe  domeniul  public  a  oricăror  mărfuri  sau  obiecte  supuse  vânzării  (inclusiv
autovehicule),   materiale,  lemne  de  foc,  ambalaje,  deșeuri,  ori  neîndepărtarea  acestora  din

Pg. 1 / 2

R O M Â N I A
MUNICIPIUL SLOBOZIA 

POLIŢIA LOCALĂ
Slobozia 920074,  Str. Răzoare nr. 3, judeţul Ialomiţa

Tel: 0243. 955, 0243.233771, 0243.233778, 0752095704  Fax: 0243.233771,  www.pcslobozia.ro  
 E-mail: politia.locala@pcslobozia.ro   politialoc.slobozia@yahoo.com  

Operator prelucrare date cu caracter personal 3697

http://www.pcslobozia.ro/
mailto:politia.locala@pcslobozia.ro
mailto:politialoc.slobozia@yahoo.com


zonele de lucru, deversarea de ape reziduale, neasigurarea salubrizării rigolelor, aleilor, locurilor
de parcare din fața curților sau spațiilor comerciale, 

-neefectuarea  lucrărilor  de  dezinfecție,  dezinsecție,  deratizare  în  construcțiile  de  orice  fel,
neasigurarea întreținerii și curățeniei clădirilor și curților, a ferestrelor și vitrinelor, a firmelor sau
panourilor publicitare, a întreținerii și împrejmuirii incintelor, 

-depunerea  gunoiului  de  grajd   la  platformele  gospodărești,   răsturnarea  pubelelor  sau
containerelor de gunoi, aruncarea de deșeuri, ambalaje, resturi alimentare, coji de semințe pe
domeniul  public,  utilizarea  necorespunzătoare  sau  degradarea  mobilierului  urban  (  bănci  de
odihnă, locuri de joacă etc ), arderea materialelor inflamabile care poluează mediul, 

-abandonarea  deșeurilor  de  orice  fel  și  a  ambalajelor  pe  domeniul   public  sau  privat  al
municipiului Slobozia, sau în alte locuri neautorizate, arderea gunoiului rezultat din lucrările de
întreținere sau a materialelor inflamabile,

-prepararea materialelor pentru construcții, montarea de schele sau alte utilaje fără autorizație,
scuturarea de la balcon a rufelor, covoarelor,  a altor obiecte de orice fel, 

-neasigurarea coșurilor de gunoi la intrarea în spațiile comerciale, a măsurilor de îndepărtare a
zăpezii  și  gheții  de  pe  trotuarele  din  fața  acestora  și  a  curților,  a  țurțurilor  de  la  streașina
clădirilor,

*în  domeniul  creșterii  și  întreținerii  animalelor  și  păsărilor,  cu sancțiuni  de 100 până  la
400 lei 

-  lăsarea  în  libertate  pe  domeniul  public  sau  nesupravegheate  a  animalelor  domestice,   a
animalelor  de companie sau de vânătoare, creșterea animalelor și păsărilor în spații de folosință
comună sau în jurul blocurilor de locuințe, ori în condiții necorespunzătoare de curățenie și igienă,
amplasarea de adăposturi de animale,

-murdărirea cu materii fecale a căilor de circulație sau necurățirea acestora, accesul animalelor
de  companie  în  locurile  de  joacă  pentru  copii,  lipsa  din  dotarea  deținătorilor  de  animale  de
companie a obiectelor necesare efecuării curățeniei (făraș, mătură, pungă de plastic),  pentru
situațiile în care animalele murdăresc domeniul public.

*în activitatea desfășurată în piețe, târguri, bazar, obor, cu sancțiuni de 150 până la 1000
lei pentru persoanele fizice  

-vânzarea mărfurilor din vehicule, în afara locurilor destinate acestui scop, depozitarea mărfurilor
sau ambalajelor  în afara locurilor deținute  prin închiriere, abandonarea mărfurilor la platformele
de gunoi,  

-staționarea  mijloacelor  de  transport  pe  căile  din  jurul  platourilor  pieții  cu  excepția  celor
autorizate, accesul, staționarea autovehiculelor în Piața Agroalimentară în afara orelor stabilite
prin programul de aprovizionare, deteriorarea sau distrugrea meselor de vânzare.
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