
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
             
                                                        
 

HOTĂRÂREA NR. 279 
 

            
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

30.06.2011; 
Având în vedere raportul nr.90793/2011 întocmit de  Direcţia Investiţii şi 

Servicii Publice prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.319/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului privind 
stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, 
constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii şi rapoartele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.96, 97, 98 şi 
99/2011; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, modificată şi completată, Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 
privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată şi 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 şi canalizare, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii 
nr.9/2008 pentru modificarea şi 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 şi 
art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1.  Se aprobă modificarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru 

gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi 
sancţionarea faptelor care constituie contravenţii, după cum urmează:  

-  la Capitolul II, art. 4 , alin. 1 se completează cu lit. k , care va avea următorul 
conţinut: 
„ocuparea abuzivă a spaţiilor situate în blocurile de locuinţe, ce constituie 
proprietate comună indiviză sau folosirea acestora în alte scopuri decât cele 
pentru care au fost prevăzute”; 

- la Capitolul II, art. 4, alin. 2  se modifică lit. f , care va avea următorul conţinut: 
„montarea suporţilor de uscat rufe în afara balcoanelor sau pe domeniul public al 
municipiului Craiova”; 

- la Capitolul II, art. 4, alin. 2  se completează cu lit. i, care va avea următorul 
conţinut: 
„aruncarea oricăror obiecte de la ferestrele sau balcoanele apartamentelor”; 



- la Capitolul IV, art. 8  se modifică lit. e, care va avea următorul conţinut: 
„ocuparea domeniului public cu orice construcţii provizorii, panouri, rulote, 
containere, mărfuri sau materiale fără autorizare şi fără achitarea taxelor legale”; 

- la Capitolul IV, art. 8  se modifică lit. j , care va avea următorul conţinut: 
„scăldatul şi spălatul în fântânile arteziene, cişmele şi lacuri amenajate, pescuitul 
în lacurile aflate pe domeniul public (parcuri şi grădini publice), precum şi 
utilizarea suprafeţei îngheţate a lacurilor amenajate”; 

- Capitolul VI, art. 11  se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, agenţii 
economici şi cetăţenii au obligaţia să respecte normele privind condiţiile de acces 
şi de utilizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare”. 

- Capitulul VI, art. 12, lit. a  se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Acoperirea cu pământ, moloz sau alte materiale, a ramelor cu capac şi a 
grătarelor gurilor de scurgere”; 

- la Capitolul VI, art. 13, lit. d, e şi f  se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„d. Deterioarea sau distrugerea elementelor reţelelor publice de alimentare cu apă 
şi de canalizare, dacă nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni;” 
„e. Deteriorarea racordurilor, robinetelor, branşamentelor la instalaţiile de 
distribuire a apei şi a reţelei publice de canalizare, dacă nu întruneşte elementele 
constitutive ale unei infracţiuni”; 
„f. Achizi ţionarea în scopul reciclării de capace, rame metalice, grătare sau 
fragmente ale acestora provenite de la reţelele publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare, de la persoane fizice sau juridice, altele decât deţinătorii de drept”. 

- la Capitolul VI, art. 15, lit. a  se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Manevrarea neautorizată a vanelor şi robinetelor din căminele de manevră ale 
reţelelor publice de alimentare cu apă”. 

- la Capitolul VII, art. 17  se completează cu lit. f, g, h, i, j, k şi l care va avea 
următorul conţinut: 
„f. Nerespectarea zonelor de protecţie şi siguranţă pentru punctele, centralele şi 
reţelele termice, prin amplasarea parcărilor, platformelor de gunoi şi a altor 
construcţii la o distanţă care periclitează buna funcţionare şi integritatea 
obiectivelor de producere şi distribuţie a energiei termice, precum şi posibilitatea 
de a interveni pentru executarea lucrărilor de revizii şi reparaţii”; 
„g. Nerespectarea distanţelor minime, conform normelor în vigoare la 
subtraversarea reţelelor termice de alte reţele de utilităţi”; 
„h. Refuzul locatarilor să permită accesul personalului autorizat (reprezentanţii 
asociaţiei de proprietari şi personalul firmelor prestatoare de servicii) la 
instalaţiile interioare de încălzire din incinta apartamentelor, în vederea 
inventarierii/verificării lor” 
„i. Refuzul punerii la dispoziţia organelor de control a documentelor solicitate, în  
vederea verificării repartizării costurilor energiei termice în condominiu” 
„j. Neducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesul verbal încheiat în 
urma controlului privind repartizarea costurilor energiei termice în condominiu” 
„k. Repartizarea costurilor energiei termice fără respectarea legislaţiei în vigoare, 
după data de 01.10.2011” 



„l. Neimpunerea cheltuielilor de întreţinere aferente spaţiilor comune şi 
individuale pentru persoanele ale căror apartamente sunt deconectate de la 
sistemul centralizat de încălzire, conform calculelor efectuate cu respectarea 
legislaţiei în vigoare (Ordinul ANRSC nr.343/2010 şi art.12 din Ordinul ANRSC 
nr.483/2008)” 

- la Capitolul IX, art. 22,  se modifică lit. d , şi va avea următorul conţinut: 
„oprirea şi staţionarea vehiculelor de transport călători, cu masa totală mai mare 
de 3,5 to pe domeniul public al municipiului Craiova, în alte locuri decât cele 
special amenajate în acest scop”; 

- la Capitolul IX, art. 26, lit a  se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Nerespectarea obligaţiei conducătorilor auto sau a vatmanilor de pe mijloacele 
de transport în comun de a avea o ţinută decentă, de a avea un comportament 
civilizat şi de a purta la vedere ecusonul sau legitimaţia de serviciu.” 

- la Capitolul X, art. 29 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.000 - 
1.500 lei pentru persoane fizice accesul şi deplasarea în municipiul Craiova cu 
vehicule cu tracţiune animală, cu animale de povară, de tracţiune sau de călărie, 
precum şi cu animale izolate sau în turmă; 

- la Capitolul X, art. 30, alin. 1 se modifică şi se completează cu lit. j, k, l, m,  şi 
va avea următorul conţinut: 
„ (1)  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională 
cuprinsă între:  
1.000 – 2.000 lei pentru persoane fizice  
2.000 – 2.500 lei pentru persoane juridice 

a. oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe zonele verzi, squaruri, alveole, 
insule de dirijare, precum şi în staţiile taxi, semnalizate şi marcate 
corespunzător; 

b. oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate 
pentru diferite activităţi sau pentru persoanele cu dizabilităţi, marcate şi 
semnalizate corespunzător; 

c. parcarea şi staţionarea autovehiculelor în zona de protecţie a şanţurilor, 
dacă aceasta ar putea duce la deteriorarea sau funcţionarea 
necorespunzătoare a şanţurilor; 

d. staţionarea autovehiculelor în pieţe ori în zona pieţelor agroalimentare, în 
scop de depozitare a mărfurilor, în alte locuri decât cele amenajate în acest 
sens; 

e. rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniu public fără 
aprobarea Consiliului Local şi semnalizarea acestora cu altfel de însemne, 
marcaje sau dispozitive decât cele legale sau folosirea de personal în acest 
scop (personal propriu sau firme de pază); 

f. executarea de marcaje stradale de către persoane neautorizate; 
g. organizarea de curse neautorizate cu autovehicule, motociclete sau 

vehicule cu tracţiune animală; 



h. mutarea semnelor de circulaţie, a indicatoarelor rutiere, a plăcuţelor cu 
denumirea străzilor, fără autorizare legală, detaşarea lor sau împiedicarea 
prin orice mijloace a vizibilităţii acestora; 

i. circulaţia cu biciclete, motorete, scutere, ciclomotoare, motoscutere, 
motociclete pe trotuare, în parcuri, zone de agrement, pieţe, cu excepţia 
spaţiilor special amenajate în acest scop; 

j. circulaţia autovehiculelor pe trotuare; 
k. parcarea autovehiculelor în parcările aflate pe domeniul public, cu 

nerespectarea semnificaţiei marcajelor şi a spaţiilor special amenajate; 
l. oprirea şi staţionarea autovehiculelor cu o masă totală mai mare de 3,5 to 

pe domeniul public al municipiului Craiova; 
m. blocarea căilor de acces în sediile instituţiilor publice, a instituţiilor de 

învăţământ şi în spaţiile aparţinând acestora, indiferent de destinaţia lor, 
precum şi blocarea aleilor de acces către societăţile comerciale, blocuri de 
locuinţe, proprietăţi private, prin oprirea sau staţionarea vehiculelor”. 

- la Capitolul X, art. 30, alin. 2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„(2) Prin dispoziţia poliţiştilor din cadrul Poliţiei Locale, în cazul faptelor 
menţionate la literele a, b, m şi k, odată cu constatarea contravenţiei se poate 
dispune măsura de ridicare a autovehiculelor şi depozitarea acestora în locuri 
special amenajate, contravaloarea cheltuielilor pentru ridicare, transport şi 
depozitare fiind suportată de către proprietarul/deţinătorul/utilizatorul 
autovehiculelor respective.” 

- la Capitolul XI, art. 33  se completezaă cu lit. n , şi va avea următorul conţinut: 
„Împiedicarea realizării operaţiilor de spălare, stropire sau măturare a căilor 
publice”. 

- la Capitolul XVI, art. 53  se modifică, şi va avea următorul conţinut: 
„Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către: 
a. Primar şi împuterniciţii acestuia 
b. Poliţiştii din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova”. 

- la Capitolul XVI, art. 54  se modifică, şi va avea următorul conţinut: 
„Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data 
încheierii sau, după caz, a comunicării procesului verbal, jumătate din minimul 
amenzii prevăzută în prezentul regulament pentru contravenţia săvârşită”. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.319/2009. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii şi Servicii Publice vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR, 
Bianca Maria Carmen PREDESCU 

 
Nicoleta MIULESCU 

 
  



  
  

 


