Anexele nr. 1 si 2 la H.C.L. 220/2011 privind stabilirea unor norme locale pentru asigurarea
curăţeniei şi salubrităţii pe domeniul public şi privat al municipiului, străzi, trotuare, alei pietonale,
spaţii verzi, parcuri şi grădini publice, parcări şi locuri de joacă pentru copii, pieţe, târguri, oboare,
asigurarea ordinii şi liniştii publice, gospodărirea localităţii, fluidizarea circulaţiei în municipiul
Drobeta Turnu Severin precum şi sancţiunile contravenţionale ce se aplică în cazul nerespectării
acestora de către persoane fizice sau juridice (rep.2)
Republicate in temeiul art.12 din HCL 299/30.09.2019 privind completarea anexei la H.C.L. nr.
220/2011 privind stabilirea unor norme locale pentru asigurarea curăţeniei şi salubrităţii pe domeniul public
şi privat al municipiului, străzi, trotuare, alei pietonale, spaţii verzi, parcuri şi grădini publice, parcări şi
locuri de joacă pentru copii, pieţe, târguri, oboare, asigurarea ordinii şi liniştii publice, gospodărirea
localităţii, fluidizarea circulaţiei în municipiul Drobeta Turnu Severin precum şi sancţiunile
contravenţionale ce se aplică în cazul nerespectării acestora de către persoane fizice sau juridice

ANEXA NR. 1 la H.C.L. 220/2011
CAPITOLUL I
Norme locale referitoare la buna gospodarire a localitatii, asigurarea si intretinerea curateniei pe
domeniul public si privat al municipiului
Art.1 Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională următoarele fapte
savarsite de persoane fizice sau juridice:
1) neasigurarea imprejmuirii corespunzătoare a terenurilor si a imobilelor pe care le deţin cu orice titlu, cu
respectarea prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcţii.
2) murdarirea sub orice forma, distrugerea, degradarea precum si mutarea fara drept a mobilierului urban
instalat în municipiul Drobeta Turnu Severin, daca prin modul de savarsire nu constituie infractiune.
3) amplasarea pe domeniul public sau privat al municipiului Drobeta Turnu Severin a oricaror constructii
fara fundatii la sol ( tonete, pupitre acoperite sau inchise, destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor
si florilor, precum si a gardurilor, panourilor etc.), fara a avea toate avizele si autorizatiile prevazute de
legislatia in vigoare.
4) expunerea mărfii pe pereţii exteriori sau pe faţa exterioară a uşilor imobilelor, afectand în acest fel
aspectul edilitar şi nota urbanistică a localităţii, de catre detinatorii cu orice titlu a unor spaţii comerciale.
5) neasigurarea curăţeniei în părţile comune ale blocului, pe aleile pietonale, spaţiile verzi de lângă blocuri,
locurile de joacă pentru copii, spaţiile destinate parcării autovehiculelor din cadrul asociaţiilor, de catre
administratorii, preşedinţii asociaţiilor de proprietari sau de catre proprietarii(chiriasii) de apartamente, dupa
caz.
6) neasigurarea ridicarii periodice a deşeurilor menajere in cantitatile si la intervalele de timp necesare
mentinerii curateniei, prin incheierea unui contract de prestari servicii cu operatorul de salubritate autorizat
de Consiliul Local, de catre administratorii, preşedinţii asociaţiilor de proprietari sau de catre
proprietarii(chiriasii) de apartamente, dupa caz.
7) neluarea masurilor de reparare, zugrăvire şi vopsire a părţilor exterioare ale blocurilor, repararea
teraselor, a acoperişurilor blocurilor, jgheaburile şi burlanele de scurgere a apelor, de catre administratorii,
preşedinţii asociaţiilor de proprietari sau de catre proprietarii(chiriasii) de apartamente, dupa caz.
8) nementinerea curateniei la subsolul blocurilor de locuinte care să permită, la nevoie, transformarea
acestora în adăposturi pentru protecţia civilă, de catre administratorii, preşedinţii asociaţiilor de proprietari
sau de catre proprietarii(chiriasii) de apartamente, dupa caz.
9) spalarea balcoanelor din blocurile de locuinţe cu apă, alte lichide care prin scurgere afectează pe ceilalţi
locatari sau spaţiile de la sol.
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10) obstructionarea accesului celorlalţi proprietari sau chiriaşi de pe scară la părţile comune ale blocului
definite astfel de Legea nr.230/2007 .
11) neintreţinerea şi neamenajarea spaţiilor verzi existente pe domeniul public din perimetrul asociaţiilor de
proprietari din care fac parte de catre administratorii, preşedinţii asociaţiilor de proprietari.
12) neluarea masurilor de: reparare şi vopsire a împrejmuirilor, reparare a faţadelor la clădirile pe care le
deţin cu orice titlu situate la aliniamentele străzilor, zugrăvire a acestora în ton cu detaliile urbanistice din
zonă, reparare şi vopsire a tâmplăriei, reparare a acoperişurilor, coşurilor şi burlanelor, înlocuire a
geamurilor, spălare a geamurilor şi vitrinelor, întreţinere a firmelor.
13) neasigurarea curateniei si intretinerea necorespunzatoare a terenurilor si imobilelor ce le apartin cu orice
titlu, precum si neluarea măsurilor igienico-sanitare prin acţiuni de curăţenie, dezinsecţie şi deratizare.
14) neasigurarea curateniei si neintretinerea corespunzatoare a trotuarului si a spatiului verde din dreptul
imobilelor pe care le detin cu orice titlu, iar pe timp de iarna neindepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuar
precum si neindepartarea sloiurilor de gheata de la stresini.
15) depozitarea/aruncarea zapezii pe partea carosabila a drumului public, fapt ce duce la obstructionarea
traficului rutier.
16) necuratarea pneurilor mijloacelor de transport şi a utilajelor pe care le deţin cu orice titlu, înainte de
intrarea pe drumurile publice din municipiu si neluarea tuturor masurilor pentru a evita murdarirea sub orice
forma a domeniului public sau privat cu produsele transportate.
17) ocuparea domeniului public sau privat al municipiului cu material lemnos sau combustibili solizi,
precum si descarcarea acestora in orice mod care ar putea duce la deteriorarea locului respectiv, situatie in
care beneficiarul va fi obligat si la plata contravalorii lucrarilor de refacere a locului. In situatia in care se
constata depozitarea acestora pe spatii verzi sau daca prin modul de depozitare ar produce obstructionarea
traficului rutier sau pietonal, se va dispune ridicarea acestora, restituirea urmand a se face in conditiile art.
18 din prezenta hotarare.
18) ocuparea fara drept a domeniului public sau privat al municipiului cu utilaje si vehicule de orice fel,
aflate sau nu in stare de functionare.
19) amplasarea fara drept sau montarea necorespunzatoare a schelelor, macaralelor sau a altor utilaje, pe
domeniul public sau privat al municipiului.
20) nesalubrizarea domeniului public la terminarea activitatilor autorizate in conditiile legii.
21) patrunderea fara drept a persoanelor in fantani arteziene, lacuri amenajate, cismele si ochiuri de apa,
amenajate pe domeniul public sau privat al municipiului, cat si pescuitul in acestea sau folosirea marginilor
acestora(malurilor) ca loc de plaja, precum si murdarirea, deteriorarea sau distrugerea acestora, daca prin
modul de savarsire nu constituie infractiune.
22) deteriorarea sau distrugerea sistemelor publice de apa si canalizare: a retelelor, hidrantilor,
bransamentelor si racordurilor la instalatiile de distribuire a apei si a retelei de canalizare, robinetelor,
aparatelor de masura si control sau a sigiliilor acestora, capacelor, ramelor metalice si gratarelor de retele de
apa si canalizare ori a caminelor acestora etc., daca prin modul de savarsire nu constituie infractiune.
23) manevrarea neautorizata a vanelor, robinetelor din caminele de manevra, a hidrantilor, precum si
folosirea neautorizata a acestora.
24) montajul defectuos al capacelor la caminele aferente retelelor edilitare, precum si neinlocuirea capacelor
lipsa sau a gratarelor de scurgere a apelor pluviale existente pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin .
25) amplasarea sau montarea de panouri, bannere, sau alte asemenea obiecte, fara autorizare sau avizele
necesare si fara plata taxelor legale.
26) degradarea in orice mod a bazelor de agrement si/sau sport, a obiectelor, echipamentelor sau a oricaror
componente ale acestora, precum si patrunderea fara drept in incinta acestora, daca prin modul de savarsire
nu constituie infractiune.
27) neintretinerea corespunzatoare a rigolelor sau canalelor de scurgere a apelor pluviale.
28) neluarea măsurilor necesare pentru distrugerea buruienilor, în special a celor cu efect alergen (ambrozie,
pelin etc.) de pe terenurile ce le aparţin cu orice titlu, precum şi de pe trotuarul şi spaţiul verde din dreptul
acestor imobile.
29) ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al municipiului, dacă prin modul de săvârşire nu
constituie infracţiune.
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30) murdărirea sub orice formă, degradarea sau distrugerea domeniul public sau privat al municipiului Dr.
Tr. Severin dacă prin modul de desăvârşire nu constituie infracţiune.
Art. 2 Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 1 constituie contraventie si se sancţionează cu amendă
după cum urmează:
amenda 500– 2500 lei : pct.1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,14,15,17, 22, 26
amenda 300-1000 lei : pct.5,13, 21,27, 28
amenda 1500-2500 lei : pct. 19, 24, 25,30
amenda 2000-2500 lei : pct.20
amenda 1000-2500 lei : pct.12, 16, 18, 23
amenda 500 lei - 1000 lei: 29

CAPITOLUL II
Norme locale privind protejarea mediului inconjurator
Art.3 Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională următoarele fapte
savarsite de persoane fizice sau juridice:
1) cositul masei verzi din parcuri, spaţii verzi amenajate şi alte suprafeţe aparţinând domeniului public sau
privat al municipiului, fără aprobarea Primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin.
2) tăierea, degradarea sau distrugerea fara drept a gardurilor vii, arbuştilor ornamentali, arborilor, florilor ce
se afla pe domeniul public sau privat al municipiului Drobeta Turnu Severin, precum si recoltarea fara drept
de seminte de flori din parcuri, gradini publice etc.
3) deversarea neautorizata a apelor reziduale, substante toxice, produse petroliere sau reziduuri din
asemenea produse pe domeniul public sau privat al municipiului.
4) spalarea autovehiculelor apartinand persoanelor fizice si juridice in alte locuri decat cele special
amenajate – spalatorii autorizate .
5) degradarea în orice mod a spaţiilor verzi, aparţinand domeniului public şi privat al municipiului, cu
excepţia activităţilor autorizate de Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin.
6) aruncarea/depozitarea deseurilor menajere sau industriale, a pamantului, molozului rezultat din excavari
sau demolari precum si a oricaror altor materiale in alte locuri decat cele stabilite in acest scop.
7) practicarea de jocuri sportive sau alte activitati în parcuri sau alte locuri publice, in afara cazurilor când
acestea sunt autorizate in conformitate cu prevederile legale.
8) depozitarea de deşeuri de orice fel pe platformele de gunoi, în pubele sau tomberoane aparţinând
asociaţiilor de proprietari de catre persoane fizice care locuiesc la case proprietate personală, sau de catre
agenţi economici.
9) arderea deşeurilor menajere, a altor reziduuri sau a oricaror materiale combustibile pe domeniul public
sau privat al municipiului, cu exceptia locurilor special amenajate .
10) neincheierea de contracte de prestari servicii cu persoanele fizice si juridice producătoare de gunoaie
sau reziduuri şi nerespectarea graficele de colectare a acestor deşeuri convenite în contract, de catre
operatorii serviciilor de salubritate stabiliţi de Consiliul Local.
11) nefolosirea de catre operatorii serviciilor de salubritate, la transportul gunoaielor sau diferitelor
reziduuri, de autovehicule care sa nu permita împrăştierea gunoaielor pe traseele pe care se deplasează.
12) neindeplinirea in mod corespunzator de catre serviciile de salubrizare, a atributiilor de asigurare a
curateniei municipiului, conform sarcinilor stabilite prin regulamentul de salubrizare si contractul de
prestari-servicii incheiat cu autoritatea publica locala (maturarea integrala a strazilor prevazute in graficul de
salubrizare, intretinerea curateniei pe strazi, ridicarea la termen a deseurilor menajere de la persoanele fizice
sau juridice cu care au contract).
13) nerespectarea obligatiei de a detine un contract valabil de prestari servicii cu operatorul de salubritate
autorizat de Consiliul Local.
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14) nerespectarea obligatiei de a detine un contract valabil cu firme specializate in ridicarea si reciclarea
deseurilor specifice activitatilor desfasurate, pentru spatiul pe care il detin cu orice titlu, de catre persoane
fizice autorizate sau juridice
15) patrunderea fara drept pe spatiile verzi amenajate pe domeniul public sau privat al municipiului.
16) transportul si depozitarea de catre societatile comerciale specializate in colectarea, transportul deseurilor
menajere, industriale si ale gunoaielor, in alte locuri decat cele amenajate in acest sens de catre Consiliul
Local si Primaria municipiului.
17) consumarea semintelor de floarea soarelui sau de dovleac in locuri publice, daca prin aceasta se produce
murdarirea lor.
Art.4 1) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art.3 constituie contraventie si se sancţionează cu amendă
după cum urmează:
amenda 300-2000 lei : pct. 1, 2, 15
amenda 600-2000 lei: pct. 3, 8, 9
amenda 1000-2500 lei : pct. 5, 13
amenda 1000-2000 lei : pct. 6, 17
amenda 500-1000 lei: pct. 4, 7
amenda 1000-2500 lei : pct. 10, 11, 14
amenda 2000-2500 lei : pct. 12
2) Pentru contravenţia prevăzută la art. 3 punctul 17 se poate aplica şi sancţiunea avertisment însoţită
de măsura complementară a aducerii terenului în starea iniţială prevăzută de art. 5 alin. 3 lit. g din O.G.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

CAPITOLUL III
Norme locale cu privire la detinerea pasarilor si animalelor
Art.5 Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională următoarele fapte
savarsite de persoane fizice sau juridice:
1) păşunatul animalelor pe domeniul public şi privat al municipiului, acesta fiind permis numai în locurile
declarate ca islaz public şi cu plata taxelor de învoiala pentru păşunat. În cazul în care la data constatării
contravenţiei privind păşunatul animalelor pe domeniul public sau privat al municipiului nu se cunoaşte
proprietarul acestuia, agentul constatator va descrie caracteristicile animalului în procesul-verbal, după care
îl va preda la Serviciul Gospodarire. Animalul va fi inapoiat proprietarului dupa achitarea amenzii si a
cheltuielilor ocazionate de ridicarea, transportul si pastrarea acestuia la locul special amenajat. Dacă
animalul nu a fost ridicat de către proprietar în termen de 7 zile de la predarea sa la Serviciul de Gospodarire,
se va trece la valorificarea acestuia în condiţiile legii.
2) detinerea şi adăpostirea cabalinelor, bovinelor, porcinelor, caprinelor şi ovinelor pe raza municipiului
Drobeta Turnu Severin, cu exceptia urmatoarelor zone: Schela Cladovei, Schela Nouă, Dudaşul Schelei,
Banoviţa, Gura Văii, Calea Targu-Jiului, la aceste zone exceptie fac ansamblurile de blocuri si este
obligatorie respectarea normelor igienico-sanitare precum si detinerea avizelor/autorizatiilor prevazute de
legislatia in vigoare.
3) adăpostirea pasarilor si animalelor în spatiile comune situate în blocurile de locuinţe, ce pot produce
deranjul public, transmiterea unor boli, sau pot afecta siguranţa persoanelor care locuiesc sau vizitează aceste
locuri.
4) creşterea şi adăpostirea păsărilor de casă, porumbeilor, câinilor şi pisicilor pe raza municipiului Drobeta
Turnu Severin, fapt permis numai cu respectarea normelor igienico–sanitare, fiind interzisă creşterea şi
adăpostirea acestora în condiţii care să pună în pericol sănătatea publică şi să afecteze climatul social prin
deversarea apelor reziduale pe domeniul public şi privat al municipiului sau pe terenuri proprietate privată a
persoanelor fizice sau juridice aflate în vecinătate, sau prin nerespectarea normelor igienico-sanitare
favorizand degajarea de mirosuri neplăcute sau producerea unor sunete care deranjează vecinii.
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5) patrunderea fara drept a persoanelor fizice în sediul instituţiilor publice însoţite de câini sau alte animale.
6) fapta persoanelor care detin caini ce pot pune in pericol siguranta trecatorilor de a permite iesirea acestora
pe strada sau in alte locuri publice fara botnita si lesa precum si deplasarea persoanelor insotite de caini ce
nu au botnita si lesa pe strazi sau alte locrui publice.
7) aruncarea sau lasarea de cadavre de animale pe arterele de circulatie sau in alte locuri publice, situatie in
care contravenientul va suporta pe langa amenda si cheltuielile de ridicare, transport si incinerare a
cadavrului.
Art.6 Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 5 constituie contraventie si se sancţionează cu amendă
după cum urmeaza :
amenda 400-1000 lei : pct. 3
amenda 1000-1500 lei : pct. 2, 5, 6,7 .
amenda 1000- 2500 lei: pct.4
amenda 500-1000 lei: pct. 1

CAPITOLUL IV
Norme locale pentru desfasurarea unui comert civilizat
Art.7 Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională următoarele fapte
savarsite de persoane fizice sau juridice:
1) ocuparea fara drept a locurilor publice de pe platformele pieţelor si targurilor din municipiu, cât şi
ocuparea cu marfă a locurilor de pe mesele din piete si targuri fără plata anticipată a taxei pentru ocuparea
acestor locuri.
2) ocuparea unei suprafeţe din domeniul public sau privat al municipiului Drobeta Turnu Severin mai mare
decât cea pentru care s-a plătit taxă anticipată în baza unui acord, cea deţinută în baza contractului de
închiriere sau concesiune, se sanctioneaza pe langa amenda si cu anularea acordului sau a autorizatiei .
3) comercializarea în locuri publice a altor mărfuri decât cele prevăzute în acordul eliberat de Primărie.
4) împiedicarea posesorilor certificatelor de producător de a-şi desface produsele cuprinse în certificat în
pieţe, targuri sau în alte puncte comerciale deschise pentru produsele respective, de către orice persoană.
5) cumpărarea unor produse agricole direct de la producătorii agricoli sosiţi să-şi expună aceste produse la
vânzare în pieţe sau targuri, prin obligarea acestora de a le vinde la preţuri inferioare celor practicate pentru
produsele respective.
6) neasigurarea curăţeniei la locurile de desfacere a produselor în pieţe, târguri, puncte comerciale, precum
şi pe trotuarele din faţa magazinelor de desfacere a mărfurilor sau sediile agenţilor comerciali, de către
persoanele care folosesc cu orice titlu asemenea spaţii.
7) expunerea/asezarea produselor agroalimentare de catre producătorii agricoli sau alte persoane autorizate
să vândă în pieţe pe căile de acces dintre mese sau in alte locuri care nu au aceasta destinatie.
8) folosirea domeniului public sau privat al municipiului Drobeta Turnu Severin pentru desfăşurarea unor
activităţi comerciale fără abonament emis de Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin şi fără plata
taxelor pentru folosinţa suprafeţelor ocupate.
9) sacrificarea de animale în afara abatoarelor sau punctelor de sacrificare stabilite de Primarie, dotate cu
apă curentă şi reţea de canalizare .
10) vanzarea produselor de orice fel direct din mijloacele de transport (autovehicule, autoutilitare, remorci si
alte asemenea) in alte locuri decat cele autorizate.
11) oprirea, stationarea sau parcarea vehiculelor/autovehiculelor folosite pentru transport marfa, pe str.
Lazar si str. N. Balcescu – tronson cuprins intre strazile Dr. Saidac-Horia, pentru zona Piata Mircea; pe
partea de vest a pietei Crihala, unde exista rampa de intrare, pentru zona Piata Crihala; pe str.Crisan,
tronson cuprins intre strazile M. Kogalniceanu si Pacii, pentru zona Piata Crisan; pe Calea Timisoarei,
tronsonul aferent Pietei Schela, in afara intervalului orar 06.00-09.00, cu exceptia perioadei de 30 de
minute necesara pentru aprovizionare, dar numai pe timpul de functionare a pietelor, interval de timp
dovedit cu tichetul eliberat in acest sens de Administratia Pietelor.
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12) oprirea, stationarea sau parcarea vehiculelor/autovehiculelor folosite pentru transport marfa, fara drept,
pe str. Numa Pompiliu, str. Piata Mircea, str. Dr. Saidac-tronson cuprins intre strazile N. Balcescu si
Lazar, str. Horia, str. Avram Iancu- tronson cuprins intre strazile Dr. Saidac si Horia, precum si in
parcarile adiacente parcului Unirii, parcarea aferenta strazii I. Cezar, pentru zona Piata Mircea; str.
Veterani-tronson cuprins intre strazile Topolnitei si A. Saligny, str. Iuliu Maniu- tronson cuprins intre
strazile A.Saligny si Prelungirea Topolnitei, str. Prelungirea Topolnitei- tronson cuprins intre strazile
Veterani si Iuliu Maniu, pentru zona Targul Comercial Veterani; precum si pe strazile adiacente Pietei
Crihala, respectiv bd. Revolutiei (tronson Aleea Crizantemelor-W.Maracineanu) si str. W. Maracineanu
(tronson Bd. Revolutiei – str. Slt. E. Mares) si in parcarea amenajata pe latura de sud a pietei; pe strazile
adiacente Pietei Crisan; pe strazile adiacente si pe platoul din zona Pietei Schela; in zona adiacenta
Targului de Comercializare a Autovehiculelor si a Targului de Comercializare a Materialului Lemnos,
inclusiv pentru aprovizionarea cu marfa a comerciantilor din pietele si targurile aflate in vecinatatea
acestora.
Art. 8 Contraventiile prevazute la art. 7 se sancţionează cu amendă după cum urmeaza:
amenda 500-1000 lei: pct. 1, 3, 7, 8.
amenda 1000-2000 lei: pct. 2.
amenda 400-1000 lei: pct. 9.
amenda 1000-2000 lei: pct.10,11, 12 .
amenda 500-2500 lei: pct. 4, 5 .
amenda 600-1500 lei: pct. 6.

CAPITOLUL V
Norme locale pentru asigurarea bunei desfăşurări a circulaţiei rutiere şi pietonale,
în municipiul Drobeta Turnu Severin
Art. 9 Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională următoarele fapte
savarsite de persoane fizice sau juridice:
1) Oprirea sau stationarea autovehiculelor/vehiculelor de orice fel pe aleile de acces dintre blocurile de
locuinţe sau alte spaţii amenajate ca locuri publice nedestinate circulatiei rutiere.
2) Patrunderea, oprirea sau stationarea autovehiculelor/vehiculelor de orice fel pe spaţiile verzi.
3) Neintervenirea prompta pentru oprirea alarmele declansate la autovehicule.
4) Circulaţia cu autoturisme, motoscutere, motorete, motociclete etc., pe aleile din parcuri, pe terenurile de
joacă pentru copii, în pădurea Crihala, în zona de agrement Valea Aluniş, pe străzile I.G. Bibicescu şi
Theodor Costescu – segment cuprins între intersecţiile cu strada Traian şi bd. Carol I şi alte locuri destinate
pentru desfăşurarea unor activităţi autorizate.
Prin excepţie, pe strada Theodor Costescu –segment cuprins între intersecţiile cu strada Traian şi bd.
Carol I este permisă circulaţia cu bicicletele.
5) a) Circulaţia, oprirea, stationarea vehiculelor cu tracţiune animală pe străzile municipiului Drobeta Turnu
Severin definite ca drumuri publice prin O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu excepţia arterelor
de circulaţie prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, precum si circulatia vehiculelor cu tractiune animala pe
arterele de circulatie prevazute in anexa la prezenta hotarare fara a fi inregistrate la autoritatile publice
locale.
Sunt exceptate de la prevederile alineatului 1 vehiculele cu tractiune animala folosite pe timpul
manifestarilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si a altor asemenea
activitati care se desfasoara in spatiul public, organizate de/sau cu aprobarea Primariei municipiului Drobeta
Turnu Severin. Circulatia, oprirea, stationarea acestora va fi posibila numai in baza unei aprobari scrise,
emisa de Primaria municipiului Drobeta Turnu Severin.
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b) Circulatia, oprirea stationarea vehiculelor cu tractiune animala fara ca atelajul sa fie echipat cu
dispozitiv pentru colectarea fecalelor cailor in vederea impiedicarii murdaririi carosabilului cu fecale.
6) Staţionarea vehiculelor cu masa totală autorizată mai mare de 3,5 tone, pe domeniul public sau privat al
municipiului ori în alte locuri decat cele special amenajate, cu excepţia vehiculelor de transport mărfuri – pe
perioada necesară încărcării/descărcării mărfurilor, precum şi a mijloacelor de transport persoane pe perioada
îmbarcării – debarcării călătorilor.
7) Stationarea autovehiculelor transport marfa cu masa totala autorizata mai mare de 7,5tone in alte locuri
decat in parcarile special amenajate si prevazute cu paza.
8) Nerespectarea indicaţiilor agenţilor de politie în legătură cu fluidizarea circulaţiei în zona pieţelor, a
targurilor, precum si pe arterele de circulaţie unde se desfăşoară mitinguri, activităţi culturale sau sportive,
ori pe arterele pe care se execută lucrări de modernizare, reparare sau întreţinere.
9) Efectuarea activităţilor de transport persoane sau marfă, contracost, pe raza municipiului Drobeta Turnu
Severin, de către persoane fizice sau juridice care nu deţin autorizaţii sau licenţe de transport călători sau
marfă.
10) Folosirea parcărilor sau a staţiilor amenajate pentru oprirea mijloacelor de transport local de călători, sau
în regim de taxi, de către persoane fizice sau juridice care nu deţin autorizaţii sau licenţe de transport călători
sau marfă.
11) Expunerea spre vânzare a autovehiculelor sau a vehiculelor de orice fel (mopede, motorete, motociclete,
atv-uri etc.)în alte locuri decât cele special amenajate în acest sens.
In aceasta situatie autovehiculul/vehiculul va fi ridicat si depus in locul stabilit de Primarie pentru
depozitarea autovehiculelor/vehiculelor ridicate (Serpentina Rosiori nr. 1-3), eliberarea acestuia, facandu-se
in conformitate cu prevederile legale în vigoare.
12) Oprirea, stationarea, parcarea fara drept in parcarile rezervate institutiilor publice marcate corespunzator.
13) Circulatia cu motorete, scutere, ciclomotoare, motoscutere, motociclete etc. pe trotuare.
14) Oprirea/stationarea autovehiculelor destinate transportului in comun in regim taxi in alte locuri decat
cele special marcate in acest sens - statii taxi, cu exceptia situatiilor in care taxi-ul este oprit/stationat pentru
preluarea sau coborarea unui client.
15) Imprejmuirea, blocarea, marcarea sau rezervarea fara drept si sub orice forma a unor suprafete, locuri de
parcare din parcari amenajate pe domeniului public sau privat al municipiului.
16) Oprirea sau stationarea autovehiculelor/vehiculelor de orice fel in parcarile cu plata special amenajate pe
domeniului public sau privat al municipiului, fara plata taxei de parcare.
17) Deteriorarea imbracamintii partii carosabile, a trotuarelor, parcarilor sau a altor locuri publice, precum si
a marcajelor rutiere, prin circulatia cu mijloace de transport ori utilaje de tonaj mare sau cu senile.
18) Refuzul de a muta autovehiculul/vehiculul, la solicitarea agenţilor constatatori, in situatii de necesitate.
19) Oprirea, staţionarea sau parcarea autovehiculului, dacă prin modul de săvârşire a faptei blochează
accesul unui alt autovehicul în sau din locul de parcare marcat/semnalizat corespunzător.
20) Oprirea, staţionarea sau parcarea autovehiculului dacă prin modul de săvârşire a faptei,
blochează/împiedică accesul unui alt autovehicul în sau din parcarea marcată/semnalizată corespunzător.
21) Staţionarea remorcilor cu masa maximă autorizată mai mare de 750kg pe domeniul public sau privat al
municipiului.
Art. 10 In cazul savarsirii faptelor prevazute la art.9 punctele 1, 2, 3, 5a),10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21
pe langa sanctiunea amenzii contraventionale se va putea dispune si ridicarea autovehiculelor/vehiculelor.
Art.11 Contraventiile prevăzute la art.9 se sancţionează cu amendă după cum urmeaza:
- amenda 400 lei - 2000 lei: pct. 1, 2, 12.
- amenda 1000 lei - 2500 lei: pct. 8, 11, 16,17.
- amenda 500 lei - 1000 lei: pct. 3, 4, 5b, 13.
- amenda 1000 lei - 1500 lei: pct. 5a, 9, 14.
- amenda 1500 lei -2500 lei: pct. 6, 7, 10, 15.
- amenda 300lei-500 lei: pct.18.
- amenda 300 lei - 700 lei: pct. 19,20,21
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CAPITOLUL VI
Dispozitii speciale
Art.12 Prin situaţii de necesitate se intelege: fluidizarea circulaţiei, diverse manifestări sau acţiuni
desfăşurate de sau cu aprobarea Primăriei, lucrări de întreţinere sau reparare a drumurilor, salubrizarea zonei,
lucrări autorizate efectuate de diverse firme pentru întreţinerea sau repararea reţelelor de termoficare,
alimentare cu apă, canalizare etc.
Art 13 Restituirea vehiculelor ridicate în condiţiile art.10 se va face in conditiile prevazute de actele
normative care reglementeaza aceasta activitate.
Art.14 pct.1 Activitatea de ridicare a vehiculelor cu tracţiune animală şi/sau a animalului de tracţiune va fi
dispusă de către agentul constatator (care va realiza pentru toate activităţile fotografii relevante) şi va fi
realizată de către personalul care deserveşte Adăpostul pentru câini comunitari.
pct.2 Vehiculul cu tracţiune animală va fi transportat la Adăpostul pentru câini comunitari situat pe
Serpentina
Roşiori
nr.1-3,
în
următoarele
condiţii,
după
caz:
- în situaţia în care se depistează vehiculul cu tracţiune animală staţionând pe domeniul public sau privat al
municipiului, fără animal de tracţiune, sau în situaţia în care ulterior depistării vehiculului cu tracţiune
animală circulând pe domeniul public, proprietarul/deţinătorul acestuia optează să desprindă animalul de la
vehiculul cu tracţiune animală, agentul constatator consemnând în Dispoziţia de ridicare opţiunea
proprietarului/deţinătorului, urmează ca vehiculul cu tracţiune animală să fie ridicat şi transportat cu un
mijloc de transport specializat, folosit la ridicarea autovehiculelor.
- în situaţia în care proprietarul/deţinătorul refuză să desprindă animalul de tracţiune de la vehicul fiind
necesar ca vehiculul cu tracţiune animală să fie transportat împreună cu animalul de tracţiune, acesta din
urmă va fi condus la adăpost de către personalul ce deserveşte Adăpostul pentru câini comunitari, animalul
putând fi condus la Adăpostul pentru câini comunitari şi de către proprietarul/conducătorul acestuia, dar
numai însoţit de personalul de la Adăpostul pentru câini comunitari.
- pe traseul de deplasare de la locul depistării şi până la locul de depozitare, vehiculul cu tracţiune animală
va fi însoţit de către un autovehicul al instituţiei din care face parte agentul constatator, având semnalele
luminoase pornite, pentru evitarea unor accidente.
Art.15 pct.1 Vehiculele ridicate, precum şi animalele de tracţiune, după caz, vor fi depozitate/adăpostite la
Adăpostul pentru câini comunitari, paza fiind asigurată de către societatea specializată de pază şi protecţie
care asigură paza Adăpostului pentru câini comunitari, fiind predate pe bază de proces-verbal de predareprimire, către agentul de pază(guard) care asigură paza în ziua respectivă.
În procesul-verbal de predare-primire a vehiculului cu tracţiune animală, vor fi menţionate în mod
expres bunurile identificate vizual, cu această ocazie agentul constatator realizând fotografii relevante.
Bunurile aflate în vehiculul cu tracţiune animală la momentul depistării, pot fi luate de
proprietar/deţinător înainte de iniţierea acţiunilor de transport, în caz contrar acestea urmând să fie
transportate împreună cu vehiculul cu tracţiune animală la locul de depozitare, proprietarul/deţinătorul
având posiblitatea de a le ridica pe bază de proces-verbal de predare-primire. Bunurile perisabile vor fi
ridicate de către proprietar/deţinător în cel mai scurt timp, pentru a se evita deprecierea acestora, în caz
contrar acesta fiind direct responsabil de deprecierea lor, bunurile respective urmând să fie distruse de către
personalul Adăpostului pentru câini comunitari, în prezenţa unui agent constatator care a dispus ridicarea
vehiculului cu tracţiune animală, prilej cu care se va întocmi o notă de constatare.
pct.2 În situaţia în care vehiculul cu tracţiune animală a fost transportat la Adăpostul pentru câini
comunitari împreună cu animalul de tracţiune, animalul va fi supus, în timpul cel mai scurt, unui control
veterinar, de către personal specializat, urmând ca hrana necesară precum şi eventualele tratamente
veterinare să fie asigurate prin grija Adăpostului pentru câini comunitari, iar ulterior contravaloarea acestora
să fie suportată de către persoana căreia i se restituie animalul de tracţiune.
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pct.3 Vehiculul, împreună cu animalul de tracţiune, nu va fi ridicat/transportat în următoarele
situaţii:
- dacă în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane, până la coborârea acestora,
- dacă animalul de tracţiune nu poate fi condus în condiţii de siguranţă de către personalul
desemnat, existând posibilitatea producerii unur accidente pe timpul deplasării.
pct.4 Restituirea vehiculului cu tracţiune animală şi/sau a animalului de tracţiune se face de către
organul constatator care a dispus măsura ridicării, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere dată în faţa
organului constatator şi numai după ce se face dovada achitării tarifelor aferente depozitării vehiculului cu
tracţiune animală şi întreţinerii animalului de tracţiune (hrană, tratamente medicale), după caz, restituirea
făcându-se pe bază de proces-verbal de restituire şi după efectuarea unor fotografii relevante.
pct.5 Ulterior transportării vehiculului cu tracţiune animală împreună cu animalul de tracţiune la
Adăpostul pentru câini comunitari, proprietarul/deţinătorul acestuia poate solicita în scris restituirea
animalului de tracţiune, după ce face dovada achitării tarifelor aferente.
Art.16. Tarife:
- depozitare vehicul cu tracţiune animală - 50 /zi
- suma zilnică alocată pentru hrana animalelor - 31/zi
Art.17 pct.1 În situaţia în care vehiculul cu tracţiune animală este înregistrat în evidenţele Primăriei Drobeta
Turnu Severin, organul constatator are obligaţia de a aduce la cunoştinţa persoanei pe numele căreia este
înregistrat vehiculul cu tracţiune animală, Dispoziţia de ridicare.
Dacă în termen de 48 de ore de la întocmirea Dispoziţiei de ridicare, nu se poate stabili cu
certitudine proprietarul vehiculului cu tracţiune animală şi/sau animalului de tracţiune (declaraţie pe proprie
răspundere privind proprietarul animalului de tracţiune şi/sau vehiculului cu tracţiune animală), organul
constatator va aduce la cunoştinţa publică printr-un anunţ publicat pe site-ul instituţiei şi la avizierul
Primăriei, caracteristicile vehiculului cu tracţiune animală şi/sau animalului de tracţiune ridicat(e), precum şi
locul, data şi ora de unde acesta/acestea au fost ridicate, în vederea identificării proprietarului acestora.
Dacă, după un termen de 10 zile de la comunicarea Dispoziţiei de ridicare/ aducerea la cunoştinţa
publică a anuţului, vehiculul cu tracţiune animală şi/sau animalul de tracţiune, nu sunt restituite
proprietarului/deţinătorului, acesta/acestea vor trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale,
prin Dispoziţia Primarului, urmând să fie valorificat/e conform prevederilor legale, de către Direcţia
Patrimoniu din cadrul Primăriei Drobeta Turnu Severin, care se va ocupa şi de comunicarea/aducerea la
cunoştinţa publică a Dispoziţiei Primarului.
pct.2 Documentele tipizate şi evidenţele necesare pentru desfăşurarea activităţii de ridicare,
transport şi depozitare a vehiculelor cu tracţiune animală, precum şi a activităţii de transport şi adăpostire a
animalelor de tracţiune, vor fi întocmite prin grija instituţiei din care face parte agentul constatator, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 18 In cazul in care contravenientul savarseste faptele prevazute la art.1 pct.2 sau art.1 pct.19,
materialele respective vor fi ridicate de operatorul de salubritate iar costurile prilejuite de aceasta operatiune
vor fi suportate de contravenient .
Materialele de constructie se pot restitui proprietarului sau detinatorului legal in urmatoarele conditii :
- sa fie revendicate in maxim 72 de ore ;
- persoana sa faca dovada calitatii de proprietar sau detinator legal ;
- sa faca dovada achitarii amenzii precum si a cheltuielilor de ridicare, manipulare, transport, depozitare
si paza a acestora, cheltuieli ce vor fi stabilite de Serviciul Gospodarire .
- in situatia nerevendicarii acestora in termenul si conditiile stabilite, acestea vor trece de drept in
proprietatea primariei municipiului, urmand a fi valorificate in conditiile legii, iar sumele incasate din
aceasta operatiune vor constitui venituri la bugetul local.
Art. 19 In cazul savarsirii faptelor prevazute la art.1 pct.18, contravenientii vor fi obligati sa suporte si
cheltuielile ocazionate de curatarea zonei .
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CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale
Art.20 Procedura de constatare şi sancţionarea a faptelor ce constituie contravenţii stabilite în prezenta
hotărâre, se completează cu prevederile O.G.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Art.21 (1)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale cuprinse în prezenta
hotărâre se face de către Primar, poliţişti locali, împuterniciţii primarului, politisti şi jandarmi .
(2) In cazul in care, prin savarsirea contraventiei s-a cauzat o paguba domeniului public sau privat al
municipiului, agentul constatator va intocmi si un proces-verbal de constatare care va fi inaintat in termen
de 24 de ore catre serviciul de specialitate al Primariei in vederea stabilirii obligatiilor ce ii revin
contravenientului pentru remedierea pagubelor produse.
Art.22 Veniturile din amenzile încasate se fac venit la bugetul local.
Art.23 Contravenientul poate achita in termen de cel mult 15 zile de la data comunicării procesului-verbal
de contraventie jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ pentru fapta savarsita, in
conditiile art. 28 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
Art.24 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. 11/2008
cu modificarile si adaugirile ulterioare si orice prevederi contrare.
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ANEXA NR. 2 la H.C.L. 220/2011

TRASEELE DIN MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN PE CARE AU ACCES VEHICULELE CU
TRACŢIUNE ANIMALĂ

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

T R A S E U
Str. Banoviţei
Str. Iazului
Str. Padeş
Calea Drumul Cerneţiului
B-dul Mihai Viteazu
Prelungirea W.
Mărăcineanu
Padurea Crihala (aleea de
sud)
Str. C.D. Ionescu
B-dul Vîrciorova
Schela Cladovei
Gura-Văii

TRONSON

Sensul giratoriu – Prelungirea W. Mărăcineanu
B-dul M. Viteazu – Pădurea Crihala (aleea de
sud)
W. Maracineanu – C.D.Ionescu
Pădurea Crihala – Str. Ghe. Anghel
Str. Ghe. Anghel – Calea Dudaşului
Toate străzile
Toate străzile
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