
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
              
 PROIECT 

 
HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind modificarea Regulamentului referitor la stabilirea unor măsuri pentru 
gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi 

sancţionarea faptelor care constituie contravenţii 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.05.2022; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.84498/2022, raportul nr.88857/2022 
întocmit de Direcţia Servicii Publice și raportul de avizare nr.89819/2022 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea Regulamentului referitor la stabilirea unor măsuri pentru 
gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea 
faptelor care constituie contravenţii; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările ulterioare, 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 
privind protecția mediului și Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională; 

În temeiul art.129 alin.2 lit. d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

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, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.107/2021, după cum urmează: 
I. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul conținut: 

  „Art. 24. (1). Se interzice creşterea animalelor şi păsărilor (cu excepţia  
animalelor de companie, a păsărilor de expoziție și a porumbeilor implicați în 
activități columbofile) în municipiul Craiova. 

 (2). Este interzisă lăsarea liberă a animalelor pe domeniul public/privat al 
municipiului Craiova. Animalele găsite libere şi nerevendicate vor fi transportate 
şi adăpostite prin grija Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova (administrator al domeniului proprietate a 
municipiului Craiova) și vor putea fi ridicate de către proprietarii acestora, în 
termen de 5 zile de la preluare, numai după plata amenzilor şi a cheltuielilor de 
întreţinere aferente.” 

 
II. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul conținut: 



„Art. 25. Constituie contravenţie, săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, 
de către persoane fizice și juridice, dacă nu sunt comise în astfel de condiții 
încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni: 
a). creşterea animalelor şi pasărilor în municipiul Craiova; 
b). amplasarea adăposturilor pentru creşterea animalelor pe domeniul 
public/privat al municipiului Craiova, precum și în incinta proprietăților, fără 
respectarea legislaţiei în vigoare; 
c). depozitarea sau abandonarea gunoiului de grajd în spaţii deschise, în 
apropierea locuinţelor individuale, pe domeniul public sau privat al municipiului 
Craiova; 
d). lăsarea liberă a animalelor pe domeniul public sau privat al municipiului 
Craiova;  
e). amplasarea foselor septice şi platformelor pentru depozitarea gunoiului în 
curţi sau grădini, fără respectarea legislaţiei în vigoare; 
f). neexecutarea operațiunilor de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie, periodic 
sau ori de câte ori este nevoie, prin societăţi comerciale specializate în 
executarea unor astfel activități.” 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Poliția Locală a 
Municipiului Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr.84498/04.05.2022                                                                                    
                                                     Referat de aprobare                                                                                                          

privind modificarea Regulamentului  privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 
municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie 

contravenţii        

   
 Prin Ordonanţa nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 

modificările și completările uterioare, s-au stabilit obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor 
administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi persoanelor fizice şi 
juridice pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie 
pe teritoriul acestora.  

Potrivit prevederilor art. 4 din Ordonanţa nr. 21/2002 în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin 
consiliile locale, precum şi primarii vor adopta şi vor dispune măsurile ce se impun pentru 
asigurarea participării persoanelor fizice şi juridice, a instituţiilor publice şi a operatorilor 
economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a 
curăţeniei în interiorul localităţilor şi în afara acestora, la efectuarea la timp a activităţilor 
gospodăreşti.   

În sensul respectării celor de mai sus prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 107/2021 s-a aprobat Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 
municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie 
contravenţii, care reglementează printre altele zonele din municipiul Craiova în care se pot crește 
păsări și animale dar  și condițiile în care pot  fi crescute acestea. 

Creşterea animalelor și a păsărilor pe raza municipiului s-a dovedit a fi o sursă de disconfort 
şi o importantă cale de diseminare a agenţilor patogeni, în condiţiile în care normele igienico-
sanitare nu sunt respectate. De asemenea, deșeurile rezultate ca urmare a creșterii acestora sunt fie 
abandonate fie depozitate fără a respecta norme care reglementează depozitarea acestora, 
constituind o sursă de poluare a solului, apei și aerului.  

Astfel, se impune modificarea Regulamentului  privind stabilirea unor măsuri pentru 
gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care 
constituie contravenţii, în sensul extinderii interdicției de creștere a animalelor și păsărilor în toate 
zonele din municipiul Craiova. 

Față de cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, modificarea Regulamentului 
privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, 
constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii.   
 

PRIMAR, 
Lia-Olguța Vasilescu 

 
  
 
             Director Executiv, 

                   
 
                   Director Executiv Adj., 

                 Delia Ciucă                            Alin Glăvan 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
 realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
 realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura:  

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
 Nr.88857/ 12.05.2022 
                                                          
                                           
                             
                                                                 
                                                                      Raport                                                                                                                                                                                                 

privind  modificarea Regulamentului  privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 
municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie 

contravenţii        
   

 Prin Ordonanţa nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 
modificările și completările uterioare, s-au stabilit obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor 
administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi persoanelor fizice şi 
juridice pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie 
pe teritoriul acestora.  

Potrivit prevederilor art. 3 și art. 4 din Ordonanţa nr. 21/2002 consiliile locale, precum şi 
primarii răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea, coordonarea şi controlul întregii activităţi 
de gospodărire şi înfrumuseţare a localităţilor, de păstrarea ordinii şi curăţeniei în oraşe și în 
îndeplinirea atribuţiilor ce le revin vor adopta şi vor dispune măsurile ce se impun pentru asigurarea 
participării persoanelor fizice şi juridice, a instituţiilor publice şi a operatorilor economici, cu sau 
fără personalitate juridică, la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a curăţeniei în interiorul 
localităţilor şi în afara acestora, la efectuarea la timp a activităţilor gospodăreşti.   

În conformitate cu prevederile art. 2, alin (2) din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâri ale autorităţilor 
administraţiei publice locale se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de 
activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile 
respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului. 

În sensul respectării celor de mai sus prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 107/2021 s-a aprobat Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 
municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie 
contravenţii.  

Regulamentul menționat anterior interzice prin art. 24 creșterea animalelor și păsărilor pe 
rampele și depozitele de deșeuri, în clădirile cu mai multe apartamente (cu excepția animalelor de 
companie) în adăposturi improvizate și în zonele A și B din municipiul Craiova, în celelalte zone 
fiind permisă creșterea acestora cu condiția respectării obligațiilor sanitar-veterinare și de igienă, în 
vigoare. 

De asemenea la art. 25 din același act normativ sunt reglementate faptele, săvârșite de către 
persoane fizice și juridice, care constituie contravenții în ceea ce privește creșterea animalelor și 
gestionarea deșeurilor rezultate.  

Creşterea animalelor și a păsărilor pe raza municipiului s-a dovedit a fi o importantă cale de 
diseminare a agenţilor patogeni şi o sursă de disconfort, în condiţiile în care normele igienico-
sanitare nu sunt respectate. De asemenea, deșeurile rezultate ca urmare a creșterii acestora sunt fie 
abandonate pe domeniul public sau proprietăți private fie depozitate fără a se respecta normele care 
reglementează modalitatea de gestionare a  acestora, constituind astfel o sursă de poluare a solului, 
aerului și apei. 

Astfel, se impune modificarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru 
gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care 
constituie contravenţii, în sensul extinderii interdicției de creștere a animalelor și păsărilor în toate 
zonele din municipiul Craiova, după cum urmează: 



   

-Se modifică art. 24 și va avea următorul cuprins:     
Art.24. (1).Se interzice creşterea animalelor şi păsărilor, (cu excepţia animalelor de 

companie, a păsărilor de expoziție și a porumbeilor implicați în activități columbofile) în municipiul 
Craiova. 

 (2).Este interzisă lăsarea liberă a animalelor pe domeniul public/privat al Municipiului 
Craiova. Animalele găsite libere şi nerevendicate vor fi transportate şi adăpostite prin grija 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova (administrator al domeniului proprietate a municipiului Craiova) și vor 
putea fi ridicate de către proprietarii acestora în termen de 5 zile de la preluare, numai după plata 
amenzilor şi a cheltuielilor de întreţinere aferente.  
- Se modifică art. 25 și va avea următorul cuprins: 

Art.25.Constituie contravenţie săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte de către 
persoane fizice și juridice, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie 
considerate infracțiuni: 

a). Creşterea animalelor şi pasărilor în municipiul Craiova; 
b).Amplasarea adăposturilor pentru creşterea animalelor pe domeniul public/privat al 

municipiului Craiova, precum și în incinta proprietăților, fără respectarea legislaţiei în vigoare; 
c).Depozitarea sau abandonarea gunoiului de grajd în spaţii deschise, în apropierea 

locuinţelor individuale, pe domeniul public sau privat al Municipiului Craiova; 
d).Lăsarea liberă a animalelor pe domeniul public sau privat al Municipiului Craiova;  
e).Amplasarea foselor septice şi platformelor pentru depozitarea gunoiului în curţi sau 

grădini, fără respectarea legislaţiei în vigoare; 
f).Neexecutarea operațiunilor de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie, periodic sau ori de 

câte ori este nevoie, prin societăţi comerciale specializate în executarea unor astfel activități. 
Conform prevederilor art. 8 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, activitatea autorității publice 
locale este guvernată de principiul transparenței, astfel, în procesul de elaborare a actelor normative, 
autoritățile și instituțiile publice au obligația de a informa și de a supune consultării și dezbaterii 
publice proiectele de acte normative și de a permite accesul cetățenilor la procesul de luare a 
deciziilor administrative, precum și la datele și informațiile de interes public, în limitele legii.  

Potrivit prevederior art.7  din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea 
administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, 
care va fi adus la cunoştinţa publicului cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre 
avizare de către autorităţile publice. 

Proiectul de modificare a Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru 
gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care 
constituie contravenţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
107/2021, a fost supus dezbaterii publice, în conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019, privind 
Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.52/2003, privid 
transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, în urma 
căreia a fost întocmit Raportul nr. 88854/2022. 

Față de cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile prevederile art.8 alin.(1), 
art.129, alin.(2) lit.d), alin. (7) lit. n, art.196, alin.(1) lit.a și art.139 din  Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 

1.Modificarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 
municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie 
contravenţii, în sensul extinderii interdicției de creștere a animalelor și păsărilor în toate zonele din 
municipiul Craiova, după cum urmează: 
1.Se modifică art. 24 și va avea următorul cuprins:     

Art.24. (1).Se interzice creşterea animalelor şi păsărilor, (cu excepţia animalelor de 
companie, a păsărilor de expoziție și a porumbeilor implicați în activități columbofile) în municipiul 
Craiova. 



   

 (2).Este interzisă lăsarea liberă a animalelor pe domeniul public/privat al Municipiului 
Craiova. Animalele găsite libere şi nerevendicate vor fi transportate şi adăpostite prin grija 
RAADPFL Craiova (administrator al domeniului proprietate a municipiului Craiova) și vor putea fi 
ridicate de către proprietarii acestora în termen de 5 zile de la preluare, numai după plata amenzilor 
şi a cheltuielilor de întreţinere aferente.  
2. Se modifică art. 25 și va avea următorul cuprins: 

Art.25.Constituie contravenţie săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte de către 
persoane fizice și juridice, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie 
considerate infracțiuni: 

a). Creşterea animalelor şi pasărilor în municipiul Craiova; 
b).Amplasarea adăposturilor pentru creşterea animalelor pe domeniul public/privat al 

municipiului Craiova, precum și în incinta proprietăților, fără respectarea legislaţiei în vigoare; 
c).Depozitarea sau abandonarea gunoiului de grajd în spaţii deschise, în apropierea 

locuinţelor individuale, pe domeniul public sau privat al Municipiului Craiova; 
d).Lăsarea liberă a animalelor pe domeniul public sau privat al Municipiului Craiova;  
e).Amplasarea foselor septice şi platformelor pentru depozitarea gunoiului în curţi sau 

grădini, fără respectarea legislaţiei în vigoare; 
f).Neexecutarea operațiunilor de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie, periodic sau ori de 

câte ori este nevoie, prin societăţi comerciale specializate în executarea unor astfel activități. 
 2. Modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.107/2021. 
 

 
            
 
                 Director Executiv, 

         
 
                  Director Executiv Adj. 

                      Delia Ciucă                            Alin Glăvan 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura 

  

  

  

               Șef Serviciu, 
                  Alina Marin 
 

 Întocmit, 
  insp. Mihaela Sorică 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și              Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
legalitatea în solidar întocmitorul înscrisului            realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:                                                                         Data: 
Semnătura:                                                                Semnătura: 

 
                                                                                   
                                                                                                                                                                     

       Întocmit, 
insp. Liviu Troacă 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:.  
Semnătura:  

 
   
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 89819/ 12.05.2022 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Având în vedere: 
 

 Referatul de aprobare nr. 84498/ 04.05.2022 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Raportul de specialitate nr. 88857/2022 al Direcției Servicii Publice -  Serviciul 
Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică; 

 Ordonanţa nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 
 Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 
 Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului; 
 Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative; 
 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
 H.C.L. nr. 107/2021 privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea unor 

măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi 
sancţionarea faptelor care constituie contravenţii; 

 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 
 

AVIZĂM FAVORABIL 
 

propunerea privind modificarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru 

gospodărirea municipiului Craiova, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor 

care constituie contravenții. 
 

DIRECTOR EXECUTIV,     ÎNTOCMIT, 
      Ovidiu Mischianu     consilier juridic Ana-Maria Mihaiu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi        Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului        realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data 12.05.2022         Data 12.05.2022              
Semnatura          Semnatura           
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