MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 319
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de
25.06.2009;
Având în vedere rapoartele nr.225/2009 întocmit de dl.consilier municipal Dan
Magla si nr.78722/2009 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin care se propune
aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea
municipiului Craiova, precum si stabilirea, constatarea si sancţionarea faptelor care
constituie contravenţii;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, modificată si completată, Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002
privind gospodărirea localităţilor urbane si rurale, aprobată si modificată prin Legea
nr.515/2002, Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, Legii
nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, Legii nr.241/2006 a serviciului
de alimentare cu apă si canalizare, cu modificările si completările ulterioare si Legii
nr.9/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.205/2004 a protecţiei animalelor;
În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit. a, pct.16, art.45 alin.1 si
art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂSTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea
municipiului Craiova, precum si stabilirea, constatarea si sancţionarea
faptelor care constituie contravenţii, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îsi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.241/2006.
Art.3. Regulamentul aprobat la art.1, intră în vigoare în 30 zile de la data publicării.
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală si Direcţia Servicii Publice vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Marin RADU
Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.319/2009

REGULAMENT
Privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova,
precum si stabilirea, constatarea si sancţionarea faptelor ce constituie
contravenţii
CAPITOLUL I.
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar pentru constatarea si
sancţionarea faptelor care constituie contravenţii la gospodărirea municipiului Craiova si a fost
elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 republicată privind administraţia
publică locală, cu modificările si completările ulterioare,
Ordonanţei de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane si rurale,
modificată si completată de Legea nr. 515/2002 si ale Ordonanţei de Guvern nr. 2/2001, cu
modificările si completările
ulterioare.
Art.2.(1) Prezentul regulament stabileste obligaţiile si răspunderile ce revin administraţiei
publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici, altor persoane juridice si cetăţenilor
pentru buna gospodărire a municipiului Craiova, pentru instaurarea unui climat de ordine si
curăţenie pe teritoriul acestuia.
(2) Asigurarea, păstrarea curăţeniei si ordinii pe teritoriul municipiului Craiova, buna
gospodărire a localităţii, respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a
autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, a agenţilor economici, a altor
persoane juridice, precum si a cetăţenilor.
.

CAPITOLUL XV.
PROTECŢIA SANITARĂ PUBLICĂ ÎN PIEŢE SI TÂRGURI DIN MUNICIPIUL
CRAIOVA
Art. 49. Administraţia Pieţelor si Târgurilor Craiova are următoarele obligaţii:
a. să încheie cu societăţile de salubrizare contracte ferme de ridicare a deseurilor si să
urmărească respectarea riguroasă a graficelor de ridicare a deseurilor;
b. să stabilească reguli obligatorii pentru toate persoanele care desfăsoară activităţi comerciale
privind păstrarea ordinii si curăţeniei si să le aducă la cunostinţă aceste reguli;
c. să asigure căi de acces pentru mijloacele de transport care efectuează aprovizionarea,
salubrizarea sau intervenţiile în caz de urgenţă;
d. să asigure în fiecare piaţă prezenţa unui număr suficient de angajaţi care să supravegheze
respectarea regulilor stabilite pentru desfăsurarea unui comerţ civilizat;
e. să pună la dispoziţia comercianţilor cântare verificate si omologate din punct de vedere
metrologic;
f. să asigure sectorizarea pieţelor pe categorii de produse si să asigure în fiecare sector condiţiile
specifice pentru comercializarea categoriilor de produse la parametrii optimi pentru un comerţ
civilizat;

g. să încaseze taxele stabilite de Consiliul Local de la toţi comercianţii, să elibereze chitanţe;
h. să asigure puncte pentru colectarea deseurilor refolosibile, a celor biodegradabile si a
ambalajelor;
i. să permită comercializarea de produse agroalimentare numai persoanelor care pot justifica
provenienţa mărfii si calitatea acesteia;
Art. 50. Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
 500 – 1 000 lei – pentru personalul de execuţie din Serviciul Public Administraţia
Pieţelor si Târgurilor;
 1 000 – 1 500 lei - pentru personalul de conducere din Serviciul Public
Administraţia Pieţelor si Târgurilor, în situaţia nexecutării atribuţiunilor de
serviciu prevăzute de art. 49.
Art.51. Persoanele fizice si juridice care desfăsoară activităţi comerciale în pieţele si Târgul
de Săptămână din municipiul Craiova sunt obligate:
a. să deţină si să prezinte la control documentele prin care să justifice provenienţa
produselor si că acestea corespund din punct de vedere calitativ pentru a fi comercializate, în
cazul produselor pentru care legea prevede acest lucru;
b. să respecte regulile stabilite de Administraţia Pieţelor privind curăţenia si ordinea în pieţe în
jurul magazinelor, chioscurilor unde se desfăsoară activitatea de comerţ si să nu depoziteze
marfă, ambalaje sau alte materiale decât pe suprafaţa aprobată cu acord sau taxată;
c. să nu blocheze căile de acces a mijloacelor de transport care efectuează aprovizionarea,
salubrizarea în pieţe si intervenţiile în caz de urgenţă;
d. să dea dovadă de comportament civilizat în relaţiile cu clienţii si ceilalţi comercianţi din piaţă,
să aibă o ţinută decentă;
e. să păstreze si să comercializeze produsele în condiţii igienico-sanitare;
f. să cântărească corect produsele comercializate si să permită clienţilor să verifice dacă
produsele au fost cântărite exact;
g. să folosească numai cântare verificate si omologate;
h. să achite taxele stabilite de Administraţia Pieţelor pentru produsele pe care le comercializează,
să păstreze chitanţele până la plecarea din piaţă si să le prezinte la control;
i. să ridice marfa nevândută si să depoziteze ambalajele si alte obiecte în numai în locuri
special amenajate;
j. să afiseze la loc vizibil datele de identificare si preţurile practicate;
k. să nu comercializeze produsele agroalimentare sau de altă natură din mers, pe trotuare, alei
sau în alte locuri publice decât cele special amenajate si repartizate comercianţilor de către
Administraţia Pieţelor sau Consiliul Local;
l. să respecte programul de funcţionare al pieţei sau târgului;
m. să respecte programul de acces pentru aprovizionare al autovehiculelor si de staţionare a
acestora pe o perioadă de maximum 30 minute (timpul legal de încărcare si descărcare a
mărfurilor);
n. să nu distrugă, degradeze sau modifice amplasamentul pentru mijloacele fixe sau obiectele de
inventar ce aparţin Serviciului Public de Administraţie a Pieţelor si Târgurilor
Art. 52. Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsă între:
 100 – 500 lei – pentru persoane fizice
 200 – 1 000 lei – pentru persoane juridice, încălcarea de către comercianţi a
prevederilor art. 51.

CAPITOLUL XVI.
PROCEDURA DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIILOR
Art. 53. Constatarea si sancţionarea contravenţiilor se face de către:
 primar si împuterniciţii acestuia;
 funcţionarii publici din Poliţia Comunitară Craiova.
Art. 54. Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul
amenzii prevăzute în regulament pentru contravenţia săvârsită.
Art. 55. Plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiei se
depun spre soluţionare Judecătoriei Craiova.
Art. 56. Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001,
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Marin RADU

