
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr.  din 

           Privind modificarea și completarea anexei 1 la HCL 72/2019, 
             privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire,

întreţinere, curăţenie şi estetică în municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. iniţiată şi înaintată de către Lucian Ovidiu Micu -

Primarul  Municipiului  Roman,  precum şi raportul  de specialitate  nr.   din ,  întocmit  de către
Direcția Juridică și Administratie Publică ;

Văzând avizul favorabil nr.  din  al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi
turism, avizul favorabil nr.  din  al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr.  din
dat de Secretarul municipiului Roman.
                 Luând în considerare dispoziţiile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor
urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002, precum și OG 2/2001, privind regimul juridic
al contravenţiilor
             În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „c”, lit. „d”, ale art. 45, alin. 2, lit. „c”, precum şi ale art.
115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1. Se  aprobă  completarea anexei  1  la  HCL  72/2019,  privind  aprobarea
Regulamentului  privind normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în municipiul
Roman cu art. 3^1, care va avea urmatorul conținut: 
” Art.3^1. 
1) Constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor prezentului regulament

următoarelor fapte:
a) executarea  de  săpături  pe  domeniul  public  sau  privat  al  municipiului  fără  anunţarea

intervenţiei prealabile conform prezentului regulament – cu amendă între 2000 lei -2500
lei;

b) executarea săpăturilor pe domeniul public sau privat al municipiului, carosabil, trotuar sau
zonă verde fără aviz de săpătură sau în baza unui aviz de săpătură expirat, cu amendă între
2000lei – 2500lei;

c) neaducerea  la  cota  de intervenţie  a şanţului  de către  titularul  de reţea  sau solicitantul
avizului, cu amendă 2000 lei -2500 lei

d) nerespectarea  termenelor  de  refacere  a  zonei  afectate  la  cota  de  intervenţie  a
administratorului drumului-cu amendă între 1000lei -2000lei;

e) nerespectarea termenelor de refacere a infrastructurii, cu amendă între 1500lei -2500lei
f) depozitarea  pământului  rezultat  din  săpătură  direct  pe  domeniul  public  sau  privat  al

municipiului, cu amendă între 2000 lei-2500lei 
g)  nesemnalizarea în mod corespunzător a lucrărilor de refacere pe domeniul public sau

privat al municipiului, cu amendă între 200-500lei.
2) Constatarea  contravenţiilor  şi  aplicarea  sancţiunilor  prevăzute  în  prezentul  regulament  se

efectuează de către Poliția Locala Roman.



Art.  2.  Se  aprobă  completarea anexei  1  la  HCL  72/2019,  privind  aprobarea
Regulamentului  privind normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în municipiul
Roman cu art. 13^1, care va avea urmatorul conținut:

” Art.13^1. Operatorii serviciilor de telefonie/comunicatii/tv prin cablu au obligația de a ridica 
in maxim 24 ore stâlpii deteriorați sau căzuți pe domeniul public.”

Art. 3. Se aprobă modificarea art. 19 lit.f,  anexa 1 la HCL 72/2019, privind aprobarea
Regulamentului  privind normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în municipiul
Roman, care va avea urmatorul conținut:” f) Se sancţionează cu amendă de la 1.500 RON la
2.500 RON încălcarea prevederilor următoarelor articole: art. 2, lit. “g” şi lit. “t” şi art. 8, lit. „l”
şi lit. ”m”,  și art.13^1

Art. 4 Primarul Municipiului Roman prin compartimentele din cadrul aparatului de
specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri
            

Art. 5. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului Mnicipiului
Roman, persoanelor si autorităţilor interesate.

         Preşedinte de şedinţă                                                     Contrasemnează
                 Consilier,                                                                        Secretar,
                                                                                    Jurist Gheorghe CARNARIU
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