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RAPORT DE SPECIALITATE

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

gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în municipiul Roman

Din punct de vedere al oportunitații.
    Luând  în  considerare  sesizarile  cetațenilor  cu  privire  la  modalitatea
defectuoasă de refacere a infrastructurii rutiere; 
    În vederea eficientizarii lucrărilor de refacere a infrastructurii rutiere în urma
lucrărilor  de  investiții,  reparații  sau  intervenții  în  regim  de  urgență  asupra
rețelelor edilitare de pe domeniul public sau privat al municipiului Roman, este
necesară completarea  privind completarea anexei 1 la HCL 72/2019, privind
aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie
şi  estetică  în municipiul  Roman cu un capitol  de contravenții  care sa creeze
cadrul  legal  pentru  sanctionarea  celor  care  întârzie  sau  realizează  defectuos
astfel de lucrari.

Se propune 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.



Se propune 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

Din punct de vedere al legalitații.
Administrarea  domeniului  public  și  privat  este  atributul  autorității  publice
locale,  care  poate  institui  reguli  de  utilizare  a  acestuia  și  poate  reglementa
măsuri punitive care sa asigure respectarea acestor reguli. Cum prezentul proiect
este  o modificare și  completare a unei  act  administrativ adoptat  de Consiliul
Local Roman, acesta poate fi modificat printr-un act administrativ cu aceeași
natura juridica. 
 
         Faţă de cele expuse apreciem proiectul ca legal și oportun.

Directia Juridica și Administrație Publică,
 Camelia Rusu
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