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ANUNȚ 
 

  Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii 
Rahtivani, str. Neagoe Basarab, nr. 249, județul Prahova, a inițiat procedura de consultare publică 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, cu privire la un proiect de hotărâre privind  aprobarea stabilirii și sancționării faptelor ce 
constituie contravenții pe raza administrativ-teritorială a comunei Ariceștii Rahtivani. 

Proiectul de hotărâre este însoțit de referatul de aprobare al Primarului comunei Ariceștii 
Rahtivani și de raportul de specialitate al Serviciului Poliție locală din cadrul Primăriei comunei 
Ariceștii Rahtivani.  

Etapa consultării publice are loc în perioada 06.08.2021 - 18.08.2021.   Persoanele 
interesate pot trimite sau depune la registratura Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani sau la adresa 
de email registratura@comunaaricestiirahtivani.ro, sesizările, observațiile sau punctele de vedere, 
acestea având valoare de recomandare.  

 
 

PRIMAR, 
Gheorghe ORBU 
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Nr. 88 din 26.07.2021 
 

P R O I E C T   D E  H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea stabilirii și sancționării faptelor ce constituie contravenții pe raza administrativ-

teritorială a comunei Ariceștii Rahtivani 
 

 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 18700 din 26.07.2021 întocmit de Primarul comunei la Proiectul de 
hotărâre  privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza administrativ-teritorială 
a comunei Ariceștii Rahtivani; 
     În conformitate cu prevederile: 

-  Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

  -  Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legii nr. 61/1991 privind pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire 
socială, a ordinii și liniștii publice, republicată; 

-  art. 5 (1)  din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată; 
- Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată; 
- Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată; 

 - Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată; 
 - Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 
publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 

- art. 129 alin. (1) și alin.(7) lit. g), i), m) și n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulteioare; 

 În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. 1 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulteioare; 

 
Consiliul local al comunei Ariceștii Rahtivani , județul Prahova, adoptă prezenta 

 
                                   H O T Ă R Â R E : 

 
     Art. 1 Se aprobă   stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza administrativ-
teritorială a comunei Ariceștii Rahtivani, conform anexei la prezenta hotărâre. 
     Art. 2  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul comunei Ariceștii 
Rahtivani  prin aparatul de specialitate și împuterniciții acestuia, Serviciul Poliție Locală din cadrul Primăriei 
comunei  Ariceștii Rahtivani.  
     Art. 3 Orice prevederi contrare prezentei hotarâri își încetează aplicabilitatea. 
     Art. 4 Comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate va fi asigurată de   
Secretarul General al comunei  

 
INIȚIATOR: 

                          PRIMAR, 
                                                     Gheorghe ORBU 
                                                                                                               AVIZAT, 
                                                                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
                                                                                                   Violeta - Neluța PETCU 
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NR. 18700 din 26.07.2021 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea stabilirii și sancționării faptelor   

ce constituie contravenții pe raza administrativ-teritorială  
a comunei Ariceștii Rahtivani 

 
  
Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare, propunem adoptarea 

unei hotărâri privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza 
administrativ teritorială a comunei Ariceștii Rahtivani.  

Având în vedere modificările repetate ale legislaţiei referitoare la stabilirea şi 
sancţionarea unor contravenţii se impune aprobarea unei noi hotărâri care să sistematizeze, 
să cuprindă și să protejeze întreaga sferă de valori protejată, de servicii, activităţi, bunuri 
mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi privat al comunei Ariceștii Rahtivani,  care 
să creeze cadrul legal necesar ce are ca efect combaterea activităţii de degradare, 
distrugere sau depreciere a calităţii acestora.  

Buna gospodărire, păstrarea curățeniei, respectarea strictă a normelor de igienă, 
respectarea ordinii publice , înfrumusețarea comunei, reprezintă o obligație permanentă a 
Consiliului Local si a tuturor cetățenilor.     

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul local aplică principiile descentralizării , a 
autonomiei locale, legalității si consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de 
interes deosebit.  

Obligaţiile şi răspunderile consiliilor locale şi ale primarilor, obligaţiile instituţiilor 
publice, ale agenţilor economici şi ale celorlalte persoane juridice, obligaţiile cetăţenilor, 
toate stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 21/2002, potrivit căreia detalierea obligaţiilor şi 
responsabilităţilor concrete care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte 
persoane juridice, precum şi cetăţenilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, se 
stabilesc prin hotărâri ale consiliului local, la propunerea primarului 

Faţă de cele de mai sus, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl consider 
necesar și oportun.  

 
PRIMAR, 

Gheorghe ORBU 
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NR.19349 din 05.08.2021 
                               

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea stabilirii și sancționării faptelor ce constituie 

contravenții pe raza administrativ-teritorială a comunei Ariceștii Rahtivani 
 
       Proiectul de hotărâre privind aprobarea stabilirii și sancționării faptelor ce constituie 
contravenții pe raza administrativ-teritorială a comunei Ariceștii Rahtivani, a fost inițiat de Primarul 
comunei Ariceștii Rahtivani. 

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, se 
stabilesc obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor 
publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru 
instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora. Potrivit acestui act normativ, 
asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, 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.  

Potrivit art. 24 din ordonanţa mai sus menţionată, este necesară adoptarea unei hotărâri a 
consiliului local care să prevadă faptele săvârşite de instituţiile publice, agenţii economici, alte 
persoane juridice, precum şi de cetăţeni, care constituie contravenţii în domeniul bunei gospodăriri 
a localităţilor urbane şi rurale precum şi sancţiunile ce se pot aplica pentru acestea.  

Conform art. 129 alin. (7) lit. i) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulteioare, Consiliul local asigură, potrivit 
competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
local privind protecţia şi refacerea mediului. 

Având în vedere că în ultima perioadă de timp se constată o creștere a faptelor care aduc 
atingere ordinii și liniștii publice iar păstrarea unui climat de siguranță nu mai este respectată, este 
necesară modificarea hotărârii de consiliu local care stipulează abaterile de la aceste reguli de 
conviețuire socială. 

Ținând cont de modificările apărute prin republicarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, respectiv la 
intrarea în vigoare a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de 
igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei se impune adoptarea unei hotărâri 
de consiliu local care să intre în concordanţă cu actualele prevederi ale legislaţiei în vigoare şi care 
să actualizeze cuantumul amenzilor ce urmează a fi aplicate în baza acesteia. 

Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legislației în materie și poate fi supus spre 
aprobare Consiliului local. 

 
ȘEF SERVICIU POLIȚIE LOCALĂ, 

Gheorghe IANCU 
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                        ANEXĂ LA H.C.L. ARICEȘTII RAHTIVANI 
                                                                                            NR.____/2021 

 
 
 

CAPITOLUL  I   DISPOZITII  GENERALE 
 

   Art. 1  Prezentul   document      stabilește       faptele    ce     constituie  contra-
venții  și    cadrul    juridic    unitar  pentru constatarea  și  sancționarea faptelor ce 
constituie contravenții  pe raza administrativă a  comunei Ariceștii Rahtivani. 

Art. 2 Consiliile locale răspund potrivit legii de îndrumarea si coordonarea întregii 
activități de gospodărire a localității de păstrarea ordinii și respectarea normelor de igienă. 
Participarea cetățenilor, a instituțiilor publice si a agenților economici la întreținerea și 
curățenia localității constituie obligație fundamentală pentru îndeplinirea cerințelor de 
viață civilizată a întregii populații.  

Art. 3 Buna gospodărire, păstrarea curățeniei, respectarea strictă a normelor de 
igienă ,respectarea ordinii publice , înfrumusețarea comunei, reprezintă o obligație 
permanentă a Consiliului Local si a tuturor cetățenilor.     
  Art. 4 În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul local aplică principiile 
descentralizării , a autonomiei locale, legalității si consultării cetățenilor în soluționarea 
problemelor locale de interes deosebit.  
  Art. 5 (1) Constituie contravenție fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și 
sanctionată prin Lege , Ordonanță, Hotărâre a Guvernului sau prin Hotărâre ale 
Consiliului Local al comunei Aricestii Rahtivani, dacă nu a  fost săvarsită în astfel de 
condiții încât potrivit legii penale sa fie considerată infracțiune.   
   (2 ) Sancțiunile  se stabilesc în raport de gradul de pericol social al faptei savârșite, 
de împrejurările  în care a fost  săvârșită  fapta , de modul  si mijloacele  de săvârșire  a 
acesteia , de scopul urmărit , de urmarea produsă, precum și de circumstanțele  
personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul verbal.    

 (3) În cazul în care fapta  este de o gravitate  redusă  se poate aplica 
sanctiunea  cu avertisment.               

 (4) Persoana sanctionată contravențional poate achita în termen de cel mult 
15  (cinsprezece) zile de la înmânarea sau de la data comunicării procesului verbal de 
sancționare contravențională, jumătate din minimul amenzii contravenționale prevăzute 
de actul normativ.       

 Art.6.(1) Pentru una și aceeași contravenție se aplică o sancțiune 
contraventională principală. În cazul în care contravenientul nu respectă obligația de a 
înlătura situația creată prin săvârșirea contravenției în termenul stabilit prin procesul 
verbal de constatare a contravenției, organul constatator poate aplica în mod repetat , 
după fiecare somație cu durata de la 5 zile la 20 zile, care curge din ziua în care a fost 
înmânată, pana în a 6 -a, respectiv a 21-a zi, sau după caz, în regim de urgență, la care 
contravenientul nu s-a  conformat, o nouă amendă pentru contravenția săvârșită.      

(2) Agentul constatator stabilește amenda în procesul verbal de constatare a 
contravenției. După caz agenții constatatori vor fotografia sau filma cu aparate omologate 
și înregistrate la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, faptele care constituie contravenție, 
precizând în mod expres durata și ora săvârșirii faptei.      

(3)  Procesul verbal de constatare a contravenției se comunică în copie 
contravenientului de către organul ce a aplicat sancțiunea în termen de cel mult o lună 
de la data aplicării acestuia.    
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(4)  Împotriva procesului verbal de constatare a contravenției se poate face 
plângere în termem de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia care se 
depune la Judecătoria Ploiești.                                                             
   (5) Fiecare entitate implicată în aplicarea prezentului regulament are obligația să 
asigure urmărirea punerii în executare a proceselor verbale de contravenție , în sensul 
transmiterii acestora în regim de urgență către Serviciul Buget, Finante si Investiții, după 
expirarea termenului legal de formulare a plângerii de către contravenient.  

Art. 7 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primar, 
împuterniciții acestuia, politiști locali, politiști.  

Art. 8 Contravențiilor  prevăzute de prezenta Hotărâre a Consiliului local Ariceștii 
Rahtivani le sunt aplicabile dispozitiile Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contraventiilor aprobată cu modificările si completările ulterioare.            
     

CAPITOLUL  ll 
ACTIVITĂȚI  EDILITAR GOSPODĂREȘTI 

 
 Art.9 Constituie  contravenție  următoarele  fapte, dacă nu au fost săvârșite în 

astfel de condiții  încât, potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni și se sancționează 
cu amendă după cum urmează:                          

 - de la 500 lei  la 2.000 lei  pentru PERSOANE FIZICE: 
 - de la 2.000 lei la 2.500 lei pentru  PERSOANE  JURIDICE 
1.neîntreținerea fațadelor clădirilor, magazinelor, chioșcurilor 

sau  tonetelor  prin  lucrări de reparați, zugrăvire  sau  vopsire,  de către  agenții  economici 
,  institutii  și persoane    fizice ;                 

2. neluarea măsurilor    de  salubrizare  a terenurilor din extravilan de către 
proprietari sau administratori; 

3. neluarea măsurilor de salubrizare și împrejmuire  a terenurilor neocupate 
din    intravilan , de către proprietari sau administrator;     
  4. desființarea  sau  mutarea    abuzivă  a platformelor de gunoi care  deservesc 
proprietarii;      

5. împrejmuirea  sau  rezervarea    unor  suprafețe  apartinând domeniului public 
sau privat făra autorizare legală dată de cei în drept;     

 6 . amenajarea de terase pe domeniul public sau pe suprafețe mai mari decât cele 
aprobate;   

7. neefectuarea sau efectuarea necorespunăztoare de către persoanele fizice 
sau  juridice,  a operațiilor  de mentinere  a curățeniei,  înlăturarea  zăpezii  gheții sau 
poleiului de pe trotuare   și rigole (inclusiv  a grătarelor gurilor  pluviale) din dreptul 
locuinței  sau a sediilor;                                           

8. nepăstrarea  în bună stare de folosință  a băncilor,  coșurilor  de 
gunoi,  indicatoarelor, panourilor  de  afișaj , locurilor de joacă pentru copii , precum și a 
altor dotări de mobilier urban;     

 9. neaducerea domeniului public la starea inițială după efectuarea unor lucrări 
edilitar – gospodărești;    

10. refuzul cetatenilor de a toaleta arborii aflați la limita proprietății cu domeniul 
public , ale căror ramuri pătrund în instalațiile electrice , de internet și televiziune, sau 
care împiedică circulația pe trotuare, 

11. refuzul cetățenilor de a efectua curăţenie  în  locuinţele  pe  care le deţin în 
proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor  şi  împrejmuirilor  
acestora,dacă situația creează disconfort  vecinilor, 

12. blocarea sau astuparea șanțurilor de scurgere a apelor pluviale, a rigolelor și 
podețelor aferente proprietății , de către cetățeni sau agenți economici precum și neluarea 
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măsurilor de desfundare și curățare a acestora în vederea evitării inundațiilor ori formării 
apelor stagnate, 

13. împrejmuirea necorespunzătoare a curților și a incintelor ce aparțin cetățenilor 
și agenților economici, dacă prin aceasta se creează posibilitatea animalelor și păsărilor 
să circule libere și în acest fel se creează un pericol, 

14. nedotarea cu coșuri de gunoi a incintelor spațiilor comerciale de către agenții 
economici, 

15. pășunatul animalelor în alte zome decăt cele stabilite, legarea acestora de 
stâlpii rețelelor electrice sau a indicatoarelor de circulație, de copaci sau mobilierul urban. 

 
         CAPITOLUL III              

AMENAJAREA TERITORIULUI,  URBANISM  ȘI  ACTIVITATEA DE CONSTRUCȚII 
 

Art.10 Constituie  contravenție  următoarele  fapte, dacă nu au fost săvârșite în 
astfel de condiții  încât, potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni și se sancționează 
cu amendă după cum urmeaza:  

- de la 1.000 la 2.000 lei pentru PERSOANE FIZICE;                  
  -     de la 2.000 lei  la 2.500 lei pentru PERSOANE JURIDICE           
1.neîmprejmuirea incintelor șantierelor  de construcții  sau a punctelor de lucru și 

neinstalarea panourilor  de  avertizare  și identificare  cu 
următoarele  elemente:  denumirea  obiectivului,  datele de identificare ale constructorului 
și durata lucrarii ;   

 2. nesemnalizarea  corespunzătoare  conform  dispozițiilor  legale , a punctelor  de 
lucru,  atât pe timp de zi cât si pe timp  de noapte ,  pentru evitarea  accidentelor;    

3. neasigurarea curățirii anvelopelor și a șenilelor autovehiculelor sau vehiculelor 
de orice fel la ieșirea din șantiere ,  stații de betoane ,  din exploatările  petroliere,  de pe 
drumurile de exploatare agricole, precum și  din alte asemenea  locuri , dacă prin starea 
acestora s-a murdărit domeniul public,    

4. murdărirea domeniului public cu orice fel de materiale: balast , mortare, noroi, 
betoane, deşeuri sau alte materiale, precum şi cu produse agricole,etc.,  

5. nemenținerea  ordinii si curțeniei  șantierelor;     
6. nesemnalizarea și neîmprejmuirea clădirilor care nu mai prezinta siguranță în 

exploatare. 
7. neamenajarea șanțurilor și a rigolelor, acolo unde acestea nu există și se 

impune;    
8. neîntreținerea  permanentă  a curățeniei  șanțurilor  de  scurgere  a 

apelor  pluviale ,  a  podețelor  și a tuburilor de  beton aferente  acestora,  pe 
întreaga  lungime  aferentă  proprietății,  în vederea  evitării  inundațiilor și 
stagnării  apelor.   

               
CAPITOLUL IV 

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 
 

Art.11 Constituie  contravenție  următoarele  fapte, dacă nu au fost săvârșite în 
astfel de condiții încât, potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni și se sancționează 
cu amendă după cum urmează : 

-    de la  500 lei  la 2.000 lei pentru    PERSOANE FIZICE 
 -   de la 2.000 lei la 2.500  lei pentru      PERSOANE JURIDICE:   
 1. desfășurarea  comerțului  stradal  pe alte amplasamente  decât cele 

aprobate  de Consiliul  Local ; 
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 2. respectarea criteriilor privind amplasamentul pentru desfășurarea comerțului 
stradal;        

3. refuzul de a achita taxele prevăzute pentru folosirea parcărilor publice;   
4. spălarea autovehiculelor pe domeniul public;  
5. abandonarea pe domeniul public a aparatelor de orice fel, utilaje, (autoturisme) 

defecte, tonete, chioscuri, constructii metalice;  
6. montarea pe domeniul public, de mobilier, chioșcuri, corturi, tonete pentru 

parcuri de distracție sau alte manifestări fără autorizările legale;  
7. montarea schelelor sau macaralelor de construcții, pe domeniul public, fără 

autorizări și fără plata taxelor legale;  
8. murdărirea domeniului public prin efectuarea unor lucrări de reparații la 

autovehicule, ori urmare a exploatării autovehiculelor;  
9. amplasarea rulotelor și containerelor de construcții pe domeniul public fără 

autorizarea si achitarea taxelor legale;  
10. ocuparea domeniului public cu orice construcții provizorii sau material ,fără 

autorizarea si achitarea taxelor legale;   
11. nesalubrizarea domeniului public la terminarea activitatilor autorizate de către 

deținătorii legali.  
 

CAPITOLUL V     
ALIMENTAREA CU APĂ 

 
Art.12 Constituie  contravenție  următoarele  fapte, dacă nu au fost săvârșite în 

astfel de condiții încât, potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni și se sancționează 
cu amendă după cum urmează:                              

    -de la  500 lei la 2.000 lei pentru    PERSOANE FIZICE 
   - de la 2.000 lei la 2.500  lei pentru    PERSOANE JURIDICE:    
1. amplasarea de materiale si deșeuri, acoperirea cu pământ , moloz sau alte 

materiale a căminelor de apă , precum și  plantarea de arbori pe traseele conductelor si 
rețelelor de apă din sistem;  

 2. amplasarea pe traseul rețelelor aparținând sistemului public de alimentare cu 
apă și de canalizare  a unor constructii provizorii sau definitive;   

 3. amplasarea construcțiilor în zona de protecție și de siguranță a conductelor 
rețelelor publice de alimentare cu apă fără autorizație de construire ,care să cuprindă și 
avizul operatorului serviciului public de apă;  

4.  lipsa marcajelor și inscripțiilor pentru intervenția rapidă în caz de necesitate pe 
clădirile de locuit sau alte clădiri din apropiere ,împrejmuiri, care să indice prezența 
căminelor de vane și a hidranților de incendiu;    

5. mutarea sau deteriorarea tăblițelor indicatoare de identificare a gospodăriilor 
subterane;  

6. utilizarea aparatelor de măsură și control neverificate metrologic sau cu 
termenul de verificare expirat;          

7.deteriorarea  sau  distrugerea  sistemelor  publice  de apă, a 
retelelor,  a    branșamentelor, a racordurilor la  instalațiile  de distribuire  a  apei și  a 
rețelei  de  canalizere, robinetelor,  aparatelor  de măsură  și  control sau a sigiliilor 
acestora ,  capacelor , ramelor metalice și grătarelor de la rețelele de apă și canalizare 
ori a căminelor acestora;        

8. intervențiile  neautorizate  asupra contorului  de bransament;  
          9. achiziționarea de   către  agenții  economici  de  capace  rame  metalice,  grătare 
sau  fragmente ale acestora  provenite de la  rețelele de apă  de la persoane  fizice  sau  
juridice  altete decât detinătorii  de drept; 
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10. manevrarea  neautorizată a vanelor și robinetelor din căminele de manevră, 
precum și folosirea hidranților publici de persoane neautorizate;       

11. deversarea de ape menajere de orice fel pe domeniul public sau în alte locuri 
neamenajate în acest sens;                                                                                 -      
12. colectarea în cisterne particulare a apei potabile de la surse publice;        
13. neînlocuirea în procesul de producție  a apei potabile cu apă industrială , acolo 

unde procesul de productie permite  si există surse;      
14. executarea lucrărilor de orice fel și în special al celor de săpătură de-a lungul 

traseelor sau în intersecție cu rețelele publice de apă, precum și a celor de extindere a 
rețelelor publice de apă  fără proiect întocmit de un agent economic autorizat , însușit de 
operatorul sistemului public de alimentare cu apă;     

 15. avarierea sau distrugerea parțială  ori totală a unor părți  din rețeaua publică 
de apă provocată cu ocazia efectuării de lucrări de constructii, va fi remediată de 
persoana juridică vinovată de producerea avarierii sau distrugerii , pe cheltuiala sa, fără 
ca prin aceasta să fie exonerată de la plata daunelor produse operatorului  cu privire la 
imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile publice de alimentare cu apă.  

16. nerespectarea obligației de branșare la rețeaua publică  de  către  agenții 
economici neautorizati să extragă apa din  subteran , precum și  alimentarea din  
surse  proprii a  altor utilizatori , de  către  agentii  economici nou autorizati , potrivit legii, 
să extragă apa din subteran numai pentru consum propriu;   

17.  provocarea unor avarii care împiedică continuitatea funcționării rețelei publice 
de alimentare cu apă  ca urmare  a exploatării necorespunzatoare a instalațiilor de către 
utilizatori;    

18. distrugerea construcțiilor , a instalatiilor, împrejmuirilor, porților , stâlpilor de 
iluminat , semnelor de avertizare, amplasate în zona de protecție sanitara și care conform 
legislației în vigoare aparțin domeniului public;    

19. afectarea funcționării rețelelor publice de apă  și de canalizare prin accesul la 
manevrarea armăturilor și a accesoriilor de către alte persoane cu exceptia celor 
autorizate de operator și în cazul de forță majoră a pompierilor;    

20.utilizarea  instalațiilor  interioare    sau  a  branșamentului,    ca  dispozitive  de 
 punere  la  păâant  a instalațiilor  electrice;    

21. manevrarea  vanei  de concesie  a branșamentului    de apă 
(aparținând  rețelei  publice),  de persoane, altele decât personalul  specializat  al 
operatorulul;                                                                                                              
22. nerespectarea  de   către  utilizator  a  obligatiei  de  a   lua   toate   masurile 
necesare pentru asigurarea 
protecției  și  integriății  fizice  a  căminului  de  branșament  a  contorului  de             
apă  la  locul  de  montaj  și  a  vanelor  ce echipează  branșamentul,  în  cazul  în 
care  acestea  se  află  pe  proprietatea  sa,  dacă  s-a  dovedit  că  deteriorările   s-
au produs din vina acestuia; 
23.executarea  de catre detinatorul  de instalatii  a unor legaturi  intre 

instalatii interioare prin care 
se  distribuie  apa  cu  destinații  diferite,  precum  și  cele  dintre  conductele  de  apă  p
otabila  si  conducte  de  apa nepotabilă; 
           24. executarea  de legături  în rețeaua  de distribuție  aparținând  sistemului  public 
de alimentare  cu apă de către utilizatorii  care au în dotare instalații interioare  ce 
folosesc  apa din alte surse decat ale operatorului;    
          25 . executarea  unei legături directe între conductele  de aspirație  ale pompelor  si 
branșament;                                                                                      
   26.nerespectarea  obligației de  a asigura  funcționarea  normală  a 
instalației/rețelei    interioare  de alimentare cu apă  prin executia tuturor lucrarilor de 
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întreținere și reparație ce se impun în vederea unei exploatări  optime,  pentru  a nu se 
produce   pierderi  de apă , sau, în cazul in care, prin funcționarea  lor 
necorespunzatoare,    creează  un  pericol  pentru  sănătatea  publică.  Obligația  se  ex-
tinde  și  la  stațiile  de  hidrofoare, rezervoare,  stații de pompare  interioare  etc.,  care 
se află în proprietatea  utilizatorului;  

27.  nerespectarea  de către utilizator  a urmatoarelor  obligatii:    
a)  să   respecte   clauzele   contractului   de  furnizare  încheiat  cu  operatorul   
serviciului  public  de alimentare  cu apă; 
b) toți utilizatorii, indiferent de forma de proprietate,  au obligația de a  asigura  

folosirea eficientă și  rațională  a 
apei  preluate  din  rețeaua  publică  de  alimentare  cu  apă,  prin  încadrarea  în 
normele  de  consum  pe locatar, unitatea de produs sau punctele de 
folosință,  conform  debitelor prevazute în standardele  în vigoare;  

c) să mențină curățenia și să întrețină în stare corespunzătoare  căminul de 
bransament/racord,dacă se află amplasat pe proprietatea sa; 
neîntreținerea  corespunzatoare  a căminului și a contorului;  

d)   să anunțe  imediat operatorul  despre  apariția  oricărei  deteriorări  sau 
descompletări  apărute  la căminul de branșament/racord,  care îi deservește,    în cazul 
in care acesta nu se afla pe proprletatea  sa; 
e)toți  utilizatorii,  agenții  economici,  care  utilizează  în 
procesul  tehnologic  apa,  sunt  obligați  să furnizeze  operatorului  informații  cu privire 
la consumurile  prognozate  pentru anul urmator;  

f)  să nu execute lucrări clandestine  de ocolire  a contorulul;            
g) să nu influențeze în niciun  fel  indicatiile  apometrului  și  să  păstreze  intactă       
integritatea acestuia, inclusiv sigiliile; distrugerea sigiliilor si orice 
interventie  neautorizata asupra contorului  de bransament;  
28.nerespectarea  de către  operator  a următoarelor  obligații   în 

vederea  realizării  indicatorilor de performanță  stabiliți prin contractul  de delegare sau 
regulamentul  serviciului: 

a) gestiunea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare , conform prevederilor 
contractuale;  

b) evidența utilizatorilor;  
c) evidența rezultatelor activităților privind citirea echipamentelor de măsurare, 

facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 
d) evidența reclamațiilor  și sesizărilor  utilizatorilor  și soluționarea  acestora;  
e) evidența solicitărilor de branșare/racordare  la sistemul public și a avizelor 

emise;  
f)  accesul  neîngrădit  al autorității  administrației  publice  locale,  în 

conformitate  cu competențele si atribuțiile  legale ce îi revin la informațiile necesare 
pentru stabilirea:  

- modului de respectare și de îndeplinire  a obligațillor contractuale   asumate; 
 -  calității și eficienței  seviciilor  furnizate/prestate  la nivelul indicatorilor  de 

performanță  stabiliți  în contracte de concesionare;   
-  modului  de administrare,  exploatare,  conservare  și întreținere  în 

funcțiune,  dezvoltare  și/sau modernizare  a sistemelor  publice din infrastructura  edilitar-
urbană  încredințată  prin contractul  de concesiune;  

-  modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciile de apă; 
-  stadiului de realizare a investițiilor;       
-  respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor 

metrologice;    
29.preluarea apei direct din conducte și hidranți de incendiu.    
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CAPITOLUL VI  
ILUMINATUL PUBLIC 

  
 

Art.13 Constituie  contravenție  următoarele  fapte,  dacă  nu au fost  săvârșite  în 
asfel  de condiții  încât, potrivit legii penale, să fie considerate  infracțiuni  și se 
sancționează  cu amendă, dupa cum urmează:  

-  De la 1.000 la 2.000  lei pentru PERSOANE FIZICE;  
-  De Ia 2.000 la 2.500 lei pentru PERSOANE JURIDICE:  

          1.  Distrugerea  rețelei și a lămpilor  de iluminat  public, dacă nu 
îndeplinește  elementele  constitutive  ale unei infracțiuni;
 2. Modificarea  iluminatului  public cu ocazia diferitelor  manifestari, fără autorizare 
legală;  

3.  Înlocuirea  și montarea  altor lămpi de iluminat  public decât cele 
autorizate  legal.      

 
                CAPITOLUL VII  

        PUBLICITATEA  PE  DOMENIUL PUBLIC 
   

Art.14  Constituie  contravenție  următoarele  fapte,  dacă  nu au fost  săvârșite  în 
astfel  de  condiții  încât, potrivit legii penale, să fie considerate  infracțiuni  și se 
sancționează  cu amendă,  după cum urmează  :  

-  De la 500 lei  la 2.000 lei pentru PERSOANE FIZICE: 
 -  De la 2.000 lei la 2.500 lei  pentru PERSOANE JURIDICE:     
  1.folosirea  mijloacelor  de transport  în scopuri  publicitare  fără  autorizație  și 

achitarea  taxelor legale;   
 2. nerespectarea  distanței  de amplasare  a firmelor  luminoase;  
 3. nerespectarea  distantei  între  panoul  de  reclamă  și  elementul  cel  mai    

 avansat  al  fațadei  unei constructii;    
 4. nerespectarea  procedurii  de amplasare  a fiecărui  panou publicitar pe 

clădiri;     
 5. nerespectarea amplasării panourilor cu lumina dinamică în apropierea 

intersecțiilor (la mai putin de 30 m de semnalizarea rutieră) sau în imediata vecinătate a 
clădirilor de locuit;    

 6. nerespectarea  folosirii  materialelor  reflectorizante,  a formei  și 
dimensiunilor  indicatoarelor  rutiere, precum  și a 
culorilor  în  combinații  specifice  semnalizărilor  rutiere    la 
execuția  panourilor  publicitare  din  zonele  cu semnalizare  rutieră sau din 
apropierea  intersecțiilor;      

7. Nerespectarea folosirii  în alcătuirea    firmelor  și  reclamelor  a  textelor  și     
 imaginilor  care  contravin normelor  legale în vigoare  sau care aduc 
atingere  bunelor  moravuri;	

8. nerespectarea    prevederilor  contractului  atunci cand se  montează   sau se            
demontează  un  sistem  publicitar  pe domeniul  public  sau privat al comunei Ariceștii 
Rahtivani; 

9.nerespectarea interdictiei de amplasare a formelor  de reclama  pe :  
a. clădiri monument sau	cu	 valoare  istorică,  arhitecturală  sau  ambientală,         

clădiri  ce adăpostesc  sedii ale autorităților  publice,  obiecte  de artă 
monumentală  (statui,  grupuri  statuare,etc.) ,  lăcașurilor de cult  si a grădinilor publice, 
spatii verzi cu caracter ornamental , sau cu valoare deosebită;              
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b. locuri de joacă , locuri de odihnă       aprobate  prin hotararea  a Consiliului  Local 
al comunei Ariceștii Rahtivani; 

c. zone  de circulație  pietonală  cu o lățime  mai mică  de 2 m ; 
d. platforme  gospodaresti;  
e.  arbori; 
 f.  sâlpii care susțin indicatoare rutiere si semaforizări;  
g.  fațade ,vitrine ale unor spații comerciale,  fără acordul  prealabil   al 
proprietarului; 
h. terenuri  care fac obiectul  unor cereri de revendicare  sau de constatare  a 
dreptului  de proprietate;.                                         
10.Nerespectarea    de   către   proprietarii   suporturilor   de  publicitate  a         

 obligației  de  a  menționa,  în  mod permanent pe suprafata de afisaj, numele si adresa 
societății, precum și numărul autorizației de construire;  

11.în perioada în care nu există contract  de reclamă,  proprietarii  suporturilor, au 
obligatia,  de a anunta Primaria comunei Ariceștii Rahtivani și de a acoperi cu folie albă 
suprafetele de expunere;  

12.expunerea pentru reclamă publicitară pe domeniul public  a unor vehicule, 
autovehicule , aparatură sau mărfuri fără autorizările legale.        

 
 

CAPITOLUL  VIII 
OPRIREA, STAȚIONAREA ȘI PARCAREA  VEHICULELOR/  

AUTOVEHICULELOR 
 

Art.15 Constituie  contravenție  următoarele  fapte, dacă  nu au fost săvârșite  în 
asfel de condiții  încât, potrivit legii penale, să nu fie considerate infracțiuni și se 
sancționează cu amendă , dupa cum urmeaza;                                    

    -  De la 500 lei la 2.000 lei pentru contravențiile stabilite la punctele 1, 2, 4, 6, 8, 
9, 10;                                  

   -  De la 1.000 lei la 2.000 lei pentru contraventiile stabilite la punctele 3, 5 și 7;   
    
1. circulația,  oprirea si staționarea vehiculelor/autovehiculelor  pe spațiile verzi;    
2. oprirea, staționarea și parcarea neautorizată  a vehiculelor/autovehiculelor 

destinate transportului de persoane  sau de marfă, pe domeniul   public sau privat al 
comunei Ariceștii Rahtivani; 

3. oprirea, staționarea și parcarea neautorizată a vehiculelor/autovehiculelor  care 
împiedică accesul la obiective  de interes public (puncte trafo, puncte gospodărești, 
centrale termice, parcuri, locuri de joaca,etc.).   

 4. oprirea, staționarea  și parcarea vehiculetor/autovehiculelor cu 
caracter  publicitar (afișe, reclame, publicitate sonoră, expunere spre vânzare, etc.,) pe 
domeniul public sau privat al comunei Ariceștii Rahtivani, fără a deține acordul Primariei 
comunei Ariceștii Rahtivani, în acest sens;    

5. nerespectarea dispozițiilor administratorului drumurilor, comunicate prin 
indicatoare și/sau somație (fotografie  făcuta  cu  aparat  foto  înregistrat 
de  către  Primaria  comunei Ariceștii Rahtivani), 
aplicată  pe  vehicul/autovehicul  de  către împuterniciții  primarului   din 
cadrul  Politiei  Locale,  de eliberare  a domeniului  public  sau   privat al comunei Ariceștii 
Rahtivani în vederea executării  de lucrări de interes public (asfaltări,  intervenții  la 
diverse  rețele, curățenie,  etc 

 6. blocarea cu vehicule/ autovehicule a accesului sau ieșirii din parcare sau din 
proprietăti;                                                             
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  7. oprirea/stationarea autovehiculelor în zona  recipienților destinați colectării 
deșeurilor menajere, dacă se blochează    accesul  mijloacelor  de  transport  destinate 
ridicării acestora, 

  8. oprirea și staționarea autovehiculelor  pe locurile de parcare rezervate pentru 
diferite activități, pentru persoanele cu handicap, marcate  și semnalizate 
corespunzător;                

9. parcarea  și staționarea  autovehiculelor  în zona de protecție  a șanțurilor,  dacă 
aceasta ar putea duce la deteriorarea  sau funcționarea  necorespunzatoare  a 
șanțurilor;    

10. rezervarea  locurilor de parcare  pe carosabil  sau domeniul  public fără 
aprobarea  Consiliului  Local și semnalizarea  acestora  cu altfel de însemne,  marcaje 
sau dispozitive  decât cele agreate.        

 
CAPITOLUL IX 

ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA  STRĂZILOR  
 

Art.16  Constituie  contravenție  următoarele  fapte,  dacă  nu au fost   săvârșite  în 
astfel de condiții  încât, potrivit legii penale, sa fie considerate  infracțiuni  si se 
sanctionează  cu amendă,  după cum urmează  : - 

-  De la 1.000 lei la 2.000 lei pentru  PERSOANE FIZICE;  
- De la 2.000 lei la 2.500 lei pentru  PERSOANE JURIDICE;      
1. deteriorarea  îmbrăcăminții  părții  carosabile ,  a trotuarelor  și a 

marcajelor  rutiere  prin  circularea  cu mijloace de transport ori utilaje neadecvate  sau 
prin orice alte metode;   

 2. executarea  de lucrări sau interventii  la rețeaua tehnico-edilitară  fără 
autorizarile  legale;    

3.neanunțarea  organelor  de  specialitate  din cadrul  
primăriei  despre  lucrările  de  construcții,  reparații,  sau intervenții  în carosabil ,   de 
unde  rezultă  pământ moloz  sau  alte deșeuri ,  în vederea  stabilirii  locului  de 
depozitare  a acestora;    
          4. executarea de marcaje stradale de către persoane neautorizate;   
          5.  organizarea  de curse neautorizate  auto, moto, și vehicule cu tracțiune  animală;  

     
CAPITOLUL  X 

SALUBRIZAREA COMUNEI 
 

Art.17  Constituie  contravenție  următoarele  fapte,  dacă  nu au fost  savarsite  în 
astfel de condiții  încât, potrivit legii penale, să  fie considerate  infracțiuni  și se 
sancționează  cu amendă,   după cum urmează: 

   - De la 600 lei  la 2.000 lei pentru PERSOANELE FIZICE;                                
              -De la 2.000 lei la 2500 lei pentru PERSOANE JURIDICE;                      

1. abandonarea  sau  depozitarea  deșeurilor  menajere  , resturi 
vegetale ,  a  molozului , a pământului provenit din  excavări  și  a  ambalajelor  , în alte 
locuri decât cele special amenajate;    

2. utilizarea  coșurilor  de gunoi stradale  în alte scopuri  decât depozitarea  de 
către  pietoni  a deșeurilor de dimensiuni mici;  

3.  aruncarea  sau depozitarea  de deșeuri  si ambalaje  menajere  si stradale, 
alimentare și nealimentare (ambalaje de  plastic, coji de seminte, alune, fistic, nuci, resturi 
de țigări, doze de plastic și metal, ambalaje de hârtie, etc.),  în afara 
amplasamentelor  destinate în acest sens. (coșuri de gunoi, pubele, containere 
selective);    
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4. nedotarea  punctelor de vanzare  stradala a incintelor spațiilor comerciale,   
cu  recipiente cu  capac   pentru  colectarea deseurilor menajere si asimilabile acestora;    

5. abandonarea  pe  domeniul  public  si  privat  al  comunei Ariceștii 
Rahtivani   a  obiectelor  electrocasnice  si  de mobilier scoase din uz;  

6.  împiedicarea  operatorilor  de a efectua lucrările de deszăpezire prin blocarea 
străzilor și trotuarelor cu autovehicule  parcate în locuri nepermise sau cu mărfuri și 
ambalaje;      

 7.neîncheierea  de  contracte  separate  pentru   ridicarea  deșeurilor  de   altă   
natură  decât  menajere (deșeuri provenite din  constructii si de natura animalieră) cu 
firme autorizate;  

 8.predarea de deșeuri din construcții sau animale, transportatorilor neautorizati, 
 9. pășunatul animalelor în alte zone decât cele stabilite, legarea acestora de stâlpii 

rețelelor electrice sau a indicatoarelor de circulație, de copaci sau mobilierul 
urban.                                         

 
CAPITOLUL  XI 

RESPECTAREA  NORMELOR DE CONVIEȚUIRE SOCIALĂ 
 

Art. 18  Constituie  contravenție  următoarele  fapte, dacă nu au fost ăavârșite în 
astfel  de condiții  încât, potrivlt legii penale, să fie considerate infracțiuni și se 
sancționează cu amendă, dupa cum urmeaza:              

    -  De la 700 lei la 2.000 lei pentru  PERSOANE FIZICE;                  
-      De la 2.000 lei la 2.500 lei pentru  PERSOANE JURIDICE;       
   1. creșterea animalelor și a păsărilor în gospodării  si ferme , fără a îndeplini 

normele de igienă si sănătate publică privind mediul de viață al populatiei stabilite prin 
O.M.S.119/2014 modificat si completat si al regulamentelor U.E. privind programele de 
dezvoltarea rurala;       

 2. depozitarea dejecțiilor provenite de la animalele crescute în gospodării sau 
ferme , făra a respecta  normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al 
populației stabilite prin O.M.S.119/2014 modificat si completat.      

3. neevacuarea ritmică   rezidurilor  animaliere  colectate  în  fose  septice  creân
d  astfel  diconfort vecinilor.  Fosa  septica  va       fi  amplasata  la  o  distanță de 10 m 
față  de  cea  mai  apropiată  locuință și sursă de apă,  conform reglementărilor igienico 
–sanitare în vigoare; 

Art. 19 constituie  contravenție  următoarele  fapte, dacă nu au fost săvârșite  în 
astfel  de condiții  încât, potrivlt legii penale, sa fie considerate infracțiuni și se 
sancționează cu amendă, după cum urmează:                  

 -  De la 500 lei la 2.000 lei pentru PERSOANE FIZICE; 
 -  De la 2.000 lei la 2.500 lei pentru PERSOANE JURIDICE;                
1. murdărirea sau distrugerea mobilierului  urban existent pe domeniul public 

(cosuri de gunoi,  bănci, jocuri pentru copii, jardiniere);   
2 utilizarea domeniului public pentru diferite activități gospodărești (spălat rufe, 

gătit, etc.);      
3.construirea  în mod abuziv pe domeniul  public de împrejmuiri  și adăposturi  de 

animale  (câini, pisici ,etc.) și păsari            
4. incinerearea sau abandonarea cadavrelor de animale și păsări pe domeniul 

public .              
6. blocarea cu alte mijloace ( materiale de construcții , pământ ,etc) decât cele 

auto  a accesului sau ieșirii din parcări sau din proprietati sau blocarea trotuarelor; 
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Art.  20 Constituie  contravenție  următoarele  fapte, dacă  nu au fost săvârșite  în 
astfel de condiții  încât, potrivit legii penale, să fie considerate  infracțiuni  și se 
sancționează  cu amendă,  după cum urmează: 

 -  De la 600 lei la 2.000 lei pentru PERSOANE FIZICE;  
 - De la 2.000 lei la 2.500 lei pentru  PERSOANE JURIDICE 

           1.deteriorarea  spațiilor verzi  și a materialului  dendrofloricol  existent,  prin 
rupere,  tăiere,  călcare  sau prin alte mijloace;  
            2.  obstrucționarea  activitatii de toaletare și tăiere a arborilor aflați pe domeniul 
public sau privat al comunei;     

  3.  tăierea  în mod inestetic  a arborilor  sau arbuștilor  (tăierea se va face la 
nivelul solului sau dacă este posibil,  din radacini); ·          '          
             4. circulația  sau stationarea autovehiculelor sau vehiculelor în parcuri sau pe 
zone verzi;  
             5. arderea  deșeurilor vegetale, menajere sau de altă natură ; 

  6. executarea  lucrarilor  pe domeniul public care nu au acordul Primariei  
comunei Ariceștii  Rahtivani;   
             7. aplicarea  unor tratamente cu pesticide fără autorizare;  

  8. prelucrarea sau depozitarea unor materiale care emană mirosuri respingătoare 
sau fum;  
  9. neluarea măsurilor  de salubrizare  a terenurilor  neocupate  productiv  sau 

funcțional,  în special a celor situate  de-a  lungul  căilor  de comunicație  rutiere, 
feroviare  de către  proprietarii  și deținătorii  de terenuri  cu titlu sau făra titlu;  
            10. schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spații verzi prevăzute în 
planurile urbanistice, fără autorizațiile legale:  

              11.degradarea  mediului prin depozitări necontrolate  de deșeuri de orice fel;  
 12. deversarea  de către persoanele  fizice și juridice  în apele de suprafață  sau 

subterane  a apelor uzate, fecaloid menajer;  
            13. poluarea apelor de suprafață prin spălarea de obiecte, produse, ambalaje, 
materiale;  

Art. 21.Constituie  contravenție  următoarele  fapte,  dacă nu au fost săvârșite  în 
astfel de condiții  încât, potrivit legii penale, să fie considerate  infracțiuni și se 
sancționează  cu amendă, după cum urmeaza:    

  -  De la 1.000 lei la 2.000  lei pentru PERSOANE FIZICE;  
 -  De la 2.000 lei la 2.500 lei pentru  PERSOANE JURIDICE;  

1. Contaminarea,  poluarea  cu  deseuri  de  orice  natură  a  cursurilor de apă      
2. Depozitarea  pe maluri,  în albiile răurilor,  apele  de supratata  si in 

zonele  umede,  a deseurilor de orice fel;  
3. Deversarea  de către persoanele  fizice și juridice  în apele de suprafață  sau 

subterane  a apelor uzate, fecaloid menajer;  
4.  Introducerea în apele de suprafață și în zonele umede a substanțelor explozive, 

tensiune electrică, narcotice sau alte substante periculoase;    
5. Organizarea  de curse sau întreceri  neautorizate  auto, moto, și vehicule cu 

tracțiune  animală;       
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CAPITOLUL XII 
ASIGURAREA  ORDINll  SI LINIȘTll  PUBLICE  ÎN ZONA INSTITUȚllLOR  DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT (INCINTE SI ANEXE), UNITĂȚILOR SANITARE, PARCURILOR, 
SPAȚIILOR VERZI OBIECTIVELOR  SPORTIVE  (INCINTE  SI ANEXE), 

TROTUARELOR ȘI DRUMURILOR PUBLICE 
  
Art. 22  Constituie  contravenție  următoarele  fapte,  dacă  nu au fost  săvârșite  în 

astfel  de condiții încât, potrivit legii penale,  să fie considerate  infracțiuni  și se 
sancționează  cu amendă, după cum urmează  :     

   -  De la 500 lei la 2.000  lei      
   
1. Tulburarea  liniștii  în timpul  desfășurării  cursurilor  școlare,  a 

activităților  extrașcolare,  a activităților sportive,  a actului  medical  și a 
bolnavilor  internanti, prin producere  de strigăte,  zgomote,  larmă,  sau prin folosirea 
oricăror altor mijloace de natură să perturbe buna desfășurare a proceselor de 
învățământ și	sportive. 

2. Accesul    în  incinta  unităților  de  învățământ,  în   obiectivele   sportive   și    
unitățile  sanitare   sau staționarea   în zona acestora, a persoanelor însotite de animale 
care pot prezenta pericol pentru viața,  integritatea fizică și sănătatea  elevilor,  a 
bolnavilor  precum  si a celorlalti  participanți  la actul de educatie  si sportiv  (profesori, 
instructori, învățători,  educatori),  medical (medici, asistenti,  ingrijitori si personal 
auxiliar);  

3.  lntroducerea,  distribuirea  si publicitatea  materialelor  cu caracter  obscen sau 
pornografic  în incinta unităților  de  învățământ,   obiective  sportive,  unități 
medicale,  precum  și  desfășurarea   actelor  de  comerț  în alte condiții decât cele legal 
stabilite;  

4.  Acostarea  cadrelor didactice, medicilor, asistenților,  îngrijitorilor și a 
personalului  auxiliar,  a elevilor 
sau  reprezentanților  administratorului  legal,  în  perimetrul  unităților  de  învățamant,  
obiective  sportive,  unități sanitare,  în scop de intimidare sau șicanare;  
          5. Accesul  și folosirea,  cu rea credință,  a 
obiectivelor  sportive  aparținând  unităților  de  învățământ  și 
obiectivelor  sportive  ale  comunei Ariceștii Rahtivani 
(terenuri  de  sport,  sali  de  sport,  etc.),  precum   si  consumul  de  băuturi alcoolice și 
practicarea  unor jocuri de noroc în incinta acestora;          
6. Pătrunderea  în  incinta  unităților 
sanitare   sub  influența  băuturilor  alcoolice  sau  cu  băuturi alcoolice asupra 
sa.                                                             

              
 


