
 
 
 
 

ROMÂNIA 
   JUDEłUL COVASNA 

     COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 38/ 2015 
 

Privind gospodărirea localităŃilor din teritoriul administrativ al comunei 
Zăbala 

 
 

Consiliul local al comunei Zăbala, judeŃul Covasna întrunit în şedinta ordinară din data de 

30 iunie 2015, 

  

Având în vedere Expunerea de motive privind gospodărirea localităŃilor din teritoriul 

administrativ al comunei Zăbala, întocmit şi iniŃiat de către D- nul consilier Pătrânjel Nicolae, 

Având în vedere raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiei de specialitate al 

Consiliului Local şi avizul de legalitate al secretarului comunei întocmite în acest sens, 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecŃia mediului, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sancŃionarea faptelor de încălcare a 

unor norme de convieŃuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, 

În temeiul prevederilor art. 3 şi 4 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităŃilor 

urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederilor art. 36 alin. (1) şi alin. (6) lit. „a” pct. 7 şi pct. 9 din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În temeiul  art. 115 alin. (1) lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 



HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Persoanele fizice şi juridice care locuiesc pe teritoriul administrativ al comunei 

Zăbala, sunt obligaŃi să întreŃină şanŃurile, rigolele, podeŃele de la intrările în curŃi, plantaŃii, 

trotuarele din dreptul proprietăŃii lor, pe toate lungimea acestea. 

Art. 2. Păstrarea, amenajarea şi întreŃinerea podeŃelor de trecere din faŃa intrării în fiecare 

gospodărie, este datoria proprietarului. 

Art. 3. ÎntreŃinerea gardului şi faŃadelor clădirilor amplasate la frontul străzii, precum şi 

zona verde din faŃa acestora, în stare corespunzătoare este datoria fiecărui proprietar. 

Art. 4. Depozitarea şi stocarea oricăror materiale de construcŃii, maşinilor şi utilajelor 

agricole, a furajelor şi grosierelor pe domeniu public şi privat al comunei Zăbala, este interzis, cu 

excepŃia celor care au acordul Primăriei comunei Zăbala în acest sens, respectiv plătesc taxa 

aferentă. 

Art. 5. Locuitorii, precum şi agenŃii economici au obligaŃia de a îndepărta zăpada şi 

gheaŃa de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc, folosesc, ori în care –şi desfăşoară 

activitatea economică. 

Art. 6. (1) Modificarea carosabilului drumurilor şi/sau trotuarelor prin amenajarea de 

şanŃuri de scurgere, parcări, etc este interzisă. 

(2) Amplasarea oricăror obiecte de reclamă sau afişe pe trotuar sau pe gardul 

exterior al proprietăŃilor private sau publice fără acordul Primăriei comunei Zăbala, este 

interzisă. 

 Art. 7. Deversarea dejecŃiilor lichide şi a lichidelor menajere în cursuri de apă, pe stradă, 

pe şanŃuri de scurgere ( rigole) sau pe alte proprietăŃi private/publice, este interiză. 

 Art. 8. ObligaŃia de curăŃire a cursurilor de apă, precum şi a malurilor acestora revine 

proprietarilor imobilelor, prin care are scurgere aceste cursuri de ape. 

 Art. 9. Proprietarii, care deŃin arbori, al căror dimensiune depăşeşte limita gardurilor şi 

care deranjează vizibilitatea, transportul pe drumurile publice, precum şi cablurile electrice sau 

telefonice, sunt obligaŃi la tăierea crengilor care depăşesc limita proprietăŃii. 

 Art. 10. (1) Se interzice modificarea sau schimbarea de orice fel, chiar de ar fi de natură 

agricolă, a acostamentului şi a rigolelor drumurilor publice de orice tip. 



  (2) Se interzice împrăştirea accidentală/voluntară pe drumurile publice a orice fel 

de materiale. 

 Art. 11. Prezenta hotărâre se aplică în mod egal persoanelor fizice şi juridice pe raza 

teritorial administrativ al comunei Zăbala. 

 Art. 12. Nesocotirea sau neîndplinirea obligaŃiilor şi responsabilităŃilor stabilite prin 

prezenta hotărâre atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenŃională sau penală, după caz, a 

persoanelor vinovate şi se sancŃionează potrivit legii, constând în: 

(a) nesocotirea sau neîndeplinirea obligaŃiilor şi responsabilităŃilor stabilite prin 

art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art.5, art. 6 alin. (1), art. 8 şi art. 9 se sancŃionează cu 

amendă contravenŃională între 25 lei – 300 lei. 

(b) Nesocotirea sau neîndeplinirea obligaŃiilor şi responsabilităŃilor stabilite prin 

art. 6 alin (2), art.7 şi art. 10 se sancŃionează cu amendă contravenŃională între 

300 lei -2500 lei 

   

Art. 13. Constatarea contravenŃiilor şi aplicarea sancŃiunilor prevăzute în prezenta 

hotărâre se efectuează de către viceprimarul comunei Zăbala şi PoliŃia Locală Zăbala.  

 

 

Zăbala, la 30 iunie 2015 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

                       FEJER ZSOLT 
 
           CONTRASEMNEAZĂ 
         SECRETAR 
              COSNEAN ILEANA                                                                      
   


