
 
 
 
 
 
  
             
                                            PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR  ……… 
                                                        DIN …………………………….   
 
  Privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L.Pecica nr. 61 din 29.05.2013privind Normele 
obligatorii și responsabilitățile concrete ce revin instituțiilor publice, agenților economici,  
 celorlalte persoane juridice și cetățenilor  pentru gospodărirea localității Pecica și satele  
                             aparținătoare, regimul contravențiilor 
 
Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa  ordinară  din data de …………………… 
 
 Având în vedere: 
-Expunerea de motive a primarului orașului Pecica, Antal Petru, 
- Raportul nr. 4384/14.02.2019 al domnului Mărginean Valer, șef Serviciul Poliția locală Pecica, 
prin care propune modificarea și completarea H.C.L.Pecica nr. 61/29.05.2013, 
 -H.C.L.Pecica nr. 61/29.05.2013 privind normele obligatorii și responsabilitățile concrete ce revin 
instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice și cetățenilor pentru 
gospodărirea localității Pecica, regimul contravențiilor, 
-Prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 
-Prevederile O.U.G.nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, 
actualizată, cu modificările și completările ulterioare, 
-Prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată, 
cu modificările și completările ulterioare, 
-Prevederile Ordonanței Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, 
actualizată, aprobată prin Legea nr.515/2002, 
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica,  
- Votul „pentru” a ………. consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi ……………… consilieri;   
 - În temeiul art. 45  pct.1 din Legea  Administraţiei Publice  Locale, republicată, 
 
                                                            HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Pecica, nr. 61 din 29.05.2013, 
modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Pecica, nr, 139 din 28.10.2016, după cum 
urmează:  
1.Art. 5, punctul 5, litera j) se modifică după cum urmează: 
„j) îndepărtarea zăpezii de pe acoperișuri sau fixarea acesteia prin montarea de parazăpezi pentru 
acoperișuri, pentru a preveni căderea necontrolată a acesteia de pe acoperișuri, precum și 
îndepărtarea țurțurilor de pe clădiri, fie prin mijloace proprii, fie prin intermediul firmelor 
specializate. Zăpada și gheața rezultate vor fi depozitate pe spațiul din dreptul imobilului, fără a 
împiedica circulația pietonală sau scurgerea apei în sistemul de canalizare”. 
2.Art. 6, punctul 1, litera k) se modifică după cum urmează: 
„k) îndepărtarea zăpezii de pe acoperișuri sau fixarea acesteia prin montarea de parazăpezi pentru 
acoperișuri, pentru a preveni căderea necontrolată a acesteia de pe acoperișuri, precum și 
îndepărtarea țurțurilor de pe clădiri, fie prin mijloace proprii, fie prin intermediul firmelor 
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specializate. Zăpada și gheața rezultate vor fi depozitate pe spațiul din dreptul imobilului, fără a 
împiedica circulația pietonală sau scurgerea apei în sistemul de canalizare”. 
 
3.Art. 6, punctul 3, litera a) se modifică după cum urmează: 
Art.6. - în domeniul gospodăririi oraşului Pecica şi a satelor aparţinătoare, proprietarii de gospodării 
individuale, cetăţenii care locuiesc în imobile cu două sau mai multe apartamente, asociaţiile de 
proprietari/locatari, au următoarele obligaţii cu privire la întreţinerea şi păstrarea curăţeniei 
clădirilor, locuinţelor, anexelor gospodăreşti, incintelor, împrejmuirilor acestora, arterelor de 
circulaţie, a locurilor publice şi a menţinerii esteticii oraşului: 
 
3.Să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care locuiesc sau ale căror proprietari sunt, prin 
efectuarea lucrărilor de reparații, renovări, amenajări şi alte lucrări specifice, cu respectarea 
următoarelor reguli: 
„a) renovarea fațadelor, inclusiv tencuirea sau zugrăvirea lor se execută, în caz de degradare, pe 
toată lungimea și înălțimea acestora - fiind interzisă, în cazul condominiilor, renovarea unei porțiuni 
a acestora (de exemplu, numai parter)”. 
4.Art. 11 se completează cu litera j) cu următorul conținut:  
„Art.11. – Constituie contravenții nerespectarea următoarelor condiții în domeniul creșterii, strict 
pentru consumul familial, a animalelor și păsărilor în gospodăriile proprii: 
 j) vânzarea sau expunerea spre vânzare a oricărui fel de animale de fermă (purceii, porci, miei, oi, 
iezi, capre, mânji, cai, viței, vaci), iepuri și păsări de curte (pui de găină, găini, boboci de rață, rațe, 
boboci de gâscă, gâște și altele asemenea) pe domeniul public și privat al U.A.T Pecica”.  
5.Art. 13 se completează cu literele h) și i) cu următorul conținut: 
„Art.13 – Constituie contravenții nerespectarea următoarelor condiții în domeniul creșterii sau 
deținerii de animale de companie: 
h) deținerea de animale de companie în apartamentele din condominii (blocuri), fără carnet de 
sănătate vizat la zi de medicul veterinar și fără acordul scris al asociației de locatari/proprietari; 
i) hrănirea sub orice formă a câinilor și a altor animale fără stăpân, pe domeniul public sau privat al 
UAT Pecica”. 
6.Art. 14, litera a), punctele a.1) și a.2) se modifică și vor avea următorul conținut: 
„a.1) depozitarea vehiculelor de orice fel, defecte sau scoase din uz, precum și a remorcilor sau 
rulotelor de orice fel, chiar în scop de vânzare, pe domeniul public sau privat al UAT Pecica; 
a.2.a) depozitarea sau abandonarea pe domeniul public sau privat al UAT Pecica a deșeurilor de 
orice fel sau a gunoiului menajer, inclusiv a molozului sau a resturilor vegetale; 
a.2.b) selectarea de deșeuri depozitate în pubele sau containere, în vederea însușirii în scop personal; 
a.2.c) împrăștierea gunoiului depozitat în pubele sau containere sau aruncarea deșeurilor de orice fel 
în jurul pubelelor sau containerelor”. 
7.Art. 16 se completează cu litera e) cu următorul conținut: 
Art. 16. - Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional următoarele fapte: 
„e) ocuparea locurilor de parcare din parcările amenajate, a trotuarelor, a scuarurilor de pe teritoriul 
orașului Pecica și a satelor aparținătoare, ori a spațiilor verzi sau a terenurilor înierbate aparținând 
domeniului public sau privat al U.A.T. Pecica, cu autovehicule încărcate cu material lemnos sau 
orice altă marfă ori produs”. 
8.Art. 22 se completează cu literele  b), c), d) și e) cu următorul conținut: 
„b) se interzic formele suplimentare decorative (fără funcționalitate) ale acoperișurilor, imitațiile 
stilistice după arhitecturi străine zonei (acoperișuri false, pagode, turnulețe) la construirea de 
locuințe urbane, sau adăugarea unor asemenea elemente la locuințele deja construite, precum și 
realizarea unor false mansarde, imitații de materiale sau utilizarea improprie a materialelor de 
construcție; 
c) se interzice montarea de ornamente metalice sau din alte materiale, cu orice fel de simboluri pe 
acoperișurile, fațadele sau jgheaburile locuințelor sau pe gardurile împrejmuitoare și porțile acestora, 
din orașul Pecica și satele aparținătoare; 



d) se interzice montarea burlanelor de scurgere a apei pluviale altfel decât paralel și lipit de peretele 
exterior al imobilului; 
e) se interzice amplasarea pe domeniul public sau privat al UAT Pecica, fără acordul scris al 
Primăriei, de adăposturi pentru animale sau păsări de orice fel”. 
9.Art. 25 se completează cu litera f) cu următorul conținut: 
Art. 25 - Constituie contravenţie și se sancţionează contravenţional săvârşirea următoarelor fapte: 
„f) ocuparea locurilor de parcare din parcările amenajate, a trotuarelor, a scuarurilor de pe teritoriul 
orașului Pecica și a satelor aparținătoare, ori a spațiilor verzi sau a terenurilor înierbate aparținând 
domeniului public sau privat al U.A.T. Pecica cu autovehicule având expuse pe geam afișe privind 
oferirea spre vânzare, cumpărare sau închiriere a vehiculelor sau a oricăror alte mărfuri ori produse”. 
10.Art. 36 se modifică și va avea următorul conținut: 
Art.36 - Sancţiuni: 
„a) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 9, 20, 25 – literele a) – e),  29, 30, se sancționează cu 
amendă contravențională cuprinsă între 200 de lei și 1000 de lei, pentru persoane fizice și între 1000 
de lei și 2500 de lei, pentru persoane juridice. 
b) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 (cu excepția punctului 4, litera g), art. 10, art. 11, art. 
12, art. 13 – literele a) - g), art. 16, literele a) – d), art. 18, art. 19, art. 21, art. 22 – litera a), art. 23, 
art. 24, art. 26, art. 27, art. 28, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, se sancționează cu amendă 
contravențională cuprinsă între 700 de lei și 1500 de lei, pentru persoane fizice și între 1500 de lei și 
2500 de lei, pentru persoane juridice. 
c) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5, punctul 4, litera g), art. 13, literele h) și i), art. 14, 
litera a, punctele a.1) și a.2.a), a.2.b), a.2.c), art. 16, litera e), art. 22, literele b), c), d) și e), se 
sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 1500 lei și 2500 lei, pentru persoanele fizice 
și între 2000 de lei și 2500 de lei, pentru persoanele juridice. 
d) Nerespectarea de către persoanele fizice a obligațiilor prevăzute la art. 6, se sancționează cu 
amendă contravențională cuprinsă între 1000 și 2000 de lei, pentru persoanele fizice și 2000 de lei și 
2500 de lei, pentru persoanele juridice. 
e) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 7, art. 8, art. 14 - cu excepția lit. a, punctele a.1), 
a.2.a), a.2.b), a.2.c) -, art. 15, art. 17, art. 25, litera f), art. 35, se sancționează cu amendă 
contravențională cuprinsă între 1000 de lei și 2000 de lei, pentru persoane fizice și între 1500 de lei 
și 2500 de lei, pentru persoane juridice”. 
9. Art. 37 se modifică și va avea următorul conținut: 
„Art. 37 – Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 15 zile de la data comunicării 
procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, jumătate din minimul sancțiunii 
prevăzute pentru respectiva faptă în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre 
această posibilitate în procesul-verbal”.  
Art. 2. Hotărârile Consiliului Local Pecica, nr. 153 din 08.10.2009, nr. 20 din 25.02.2014   și nr. 36 
din 20.03.2014 se abrogă.  
Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul Simo Edward, 
polițist local principal în cadrul Poliției Locale Pecica U.A.T.Pecica şi se comunică cu:  
            - Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrative, 
            - Serviciul financiar-contabil și buget U.A.T.Pecica, 
            - Poliția Locală Pecica. 
 
 
 
 
       INIŢIATOR, PRIMAR  ANTAL PETRU 


