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                              AVIZAT                                                                            APROBAT 

                DIRECTOR EXECUTIV                                                                  PRIMAR 

                       Visan Marius                                                            Ing. Tiseanu Horia Laurentiu 

 

    

DOMENIU MEDIU/SALUBRITATE 

 

GHID 

privind aplicarea prevederilor Legii nr.270/2017 a prevenirii 

 

I. Prevederile Legii 270/2017 se aplica urmatoarelor categorii de contraventii : 

1. Art.18, alin (1) lit. b)-f  din Legea nr.383/2013 pentru stabilirea unor masuri de 

reglementare a apiculturii. 

2. Art.7, lit. a) din Legea nr.252/2003 privind registrul unic de control. 

3. Art.30, alin (1) lit. (b) si c) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de 

salubrizare al localitatilor. 

4. Art.23, alin. (1) lit. a)  din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si 

administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. 

5. Art.8, alin. (1) lit. a) din Legea nr 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de 

picnic. 

 

II)   Compartimentul Control Mediu din cadrul Directiei Politia Locala are 

dreptul de a solicita toate documentele si de a intreprinde toate actiunile in vederea 

controlarii aplicarii prevederilor legale de mai sus, de a constata deficiente si a lua 

masurile legale ce se impun. In situatia in care deficientele constatate nu intra in 

sfera de competenta a Politiei Locale, agentul constatator le va transmite altor 

organe abilitate sa le rezolve. De asemenea, Politia Locala are rolul de a sprijini 

aceste organe in activitatea lor.  Politia Locala are obligatia de a urmari rezultatele 

actiunii de remediere a deficientelor constatate, in termenele dispuse. 

  Persoanele supuse controlului au dreptul de a li se respecta prezumtia de

 nevinovatie, de a reclama abuzurile organelor de control, de a avea obiectiuni si de

  a contesta procesul verbal de sanctionare in termenul legal. Totodata, persoanele 

 controlate  au obligatia de a sprijini organul de control, de a prezenta toate 

 documentele solicitate de acesta si  a nu obstructiona controlul in nici un mod.  

Persoanele controlate au obligatia de a se informa si respecta legislatia in vigoare si 

 de a remedia deficientele constatate, in termenele dispuse. 

 

 III.  În domeniul protecţiei mediului, poliţia locală are următoarele atribuţii: 
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 a)controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi 

depozitare a deşeurilor menajere şi industriale; 

 a
1
)supraveghează depozitele de deşeuri aflate în circumscripţia teritorială a 

 unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea declanşării  unor 

incendii, cu consecinţe negative pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri  materiale;

 b)sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de  nerespectare a 

normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică; 

 c)participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a  epizootiilor; 

 d)identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al  unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice 

locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru 

 ridicarea acestora; 

 e)verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor  acestora; 

 f)verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a 

 rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi 

 deratizarea imobilelor; 

 g)verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane  fizice sau 

juridice, potrivit legii; 

 h)verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare,  în 

conformitate cu graficele stabilite; 

 i)verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor  administraţiei 

publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea  normelor legale de protecţie a 

mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor; 

 j)constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice 

realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice 

locale. 

 

IV. Situatia faptelor contraventionale pentru care Compartimentul Control Protectia 

Mediului din cadrul Directiei Politia Locala are competente de constatare si aplicarea 

sanctiunilor contraventionale, precum si a sanctiunilor si a altor masuri aplicabile, 

este urmatoarea: 

 

1. Legea nr. 383/ 2013  

 Art. 18 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel 

de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după 

cum urmează: 

     a) cu avertisment sau amendă de la 50 lei la 70 lei, în cazul nedeţinerii carnetului de 

stupină; 

     b) cu avertisment sau amendă de la 25 lei la 50 tei, în cazul necompletării carnetului 

de stupină; 

     c) cu avertisment sau amendă de la 50 lei la 100 lei, în cazul neidentificării stupilor 

de către apicultor la formele asociative de profil legal constituite, conform legislaţiei în 

domeniu; 
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 d) cu avertisment sau amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul neidentificării 

stupilor de către formele asociative de profil, legal constituite, conform legislaţiei în 

domeniu; 

 e) cu avertisment sau amendă de la 50 lei la 100 lei, în cazul lipsei panoului de 

identificare la stupinele deplasate în pastoral; 

 f) cu amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul vânzării materialului biologicapicol 

de elită şi multiplicare neautorizat; 

 

2. Legea nr 252/2003 

      Art. 7 Constituie contravenţii următoarele fapte: 

      a) neachiziţionarea registrului unic de control de la direcţiile generale ale 

 finanţelor publice din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul, în termenul    

prevăzut la art. 6 alin. (2) şi (3); 

 

3. Legea nr. 101/2006 

      Art. 30  (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la       

     50.000 lei următoarele fapte, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, 

republicată: 

     a) prestarea de către operator a uneia dintre activităţile reglementate de           

prezenta lege fără aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale prin      hotărârea de dare în 

administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii; 

     b) atribuirea de către autoritatea administraţiei publice locale/asociaţia de     

dezvoltare intercomunitară a contractelor de delegare a gestiunii pentru  activităţile de salubrizare 

a localităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3), fără  respectarea procedurilor legale în vigoare specifice 

fiecărui tip de contract; 

     c) încheierea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii pentru        

una dintre activităţile de salubrizare a localităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3) cu un operator care 

nu deţine licenţă; 

 

4. Legea nr. 24/2016 

     Art. 23 

      (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se        

sancţionează cu amendă contravenţională după cum urmează: 

     a) de la 100 lei la 200 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru 

persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 5 lit. a), f) şi g), ale art. 9 alin. (2) şi ale art. 

21 lit. a), f), g), h), i), k) şi l); 

     Art. 5 

      g) să coopereze cu autorităţile teritoriale şi centrale pentru protecţia mediului, cu 

autorităţile centrale pentru amenajarea teritoriului şi cu autorităţile administraţiei publice locale la 

toate lucrările preconizate în spaţiile verzi şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea 

 

5. Legea nr. 54/ 2012 

Art. 8 

        (1)Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: 

file:///C:/Users/Ion.PRIMARIACAMPINA/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp656728/00154491.htm
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     a)nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000  lei; 

 

 

 

DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ – SERVICIUL CONTROL 

     Număr de prelucrare înregistrat la A.N.S.P.D.C.P.: 21667 

Str. 1 Decembrie 1918, nr.7                                                                                                                                       

Dosar II / K / a.26 

Tel. 0244 332420, Fax 0244 371633                                                                                                                     

Număr înregistrare_____/_____                                      E-mail: politia_locala@primariacampina.ro               

                                                                                  

  

ANEXA 

  La PVSC -ul seria……  nr………… incheiat astazi :   

 PARTEA I : 

Ziua……… Luna………………. Anul……………  

Plan de remediere : 

    Nr. 

crt. 

 

          

         Fapta savarsita 

 

     Masuri de remediere 

 

Termen de 

remediere 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

   

Alte mentiuni : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 Agent constatator :                                                     Contravenient : 

mailto:politia_locala@primariacampina.ro


 

Page 5 of 6 
 

 

          Martor : 

 

 

 

DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ – SERVICIUL CONTROL 

     Număr de prelucrare înregistrat la A.N.S.P.D.C.P.: 21667 

Str. 1 Decembrie 1918, nr.7                                                                                                                                       

Dosar II / K / a.26 

Tel. 0244 332420, Fax 0244 371633                                                                                                                     

Număr înregistrare _______/_______                    E-mail: politia_locala@primariacampina.ro               

                                                                                   

PARTEA II : 

Ziua………. Luna………………… Anul………… 

Modul de indeplinire a masurilor de remediere : 

    Nr. 

crt. 

 

          

         Fapta savarsita 

 

     Masuri de remediere 

 

Mod de 

indeplinire 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

Alte mentiuni: 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 Agent constatator :      Contravenient : 

mailto:politia_locala@primariacampina.ro
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          Martor : 

 

SITUATIA 

Contraventiilor din domeniul  protectia mediului, care intra sub incidenta Legii 270/2017 a 

prevenirii si care pot fi sanctionate de catre Compartimentul Control- Protectia Mediului 

 1.Art.18, alin (1) lit. b)-f  din Legea nr.383/2013 pentru stabilirea unor masuri de 

reglementare a apiculturii. 

 2.Art.7, lit. a) din Legea nr.252/2003 privind registrul unic de control. 

 3.Art.30, alin (1) lit. (b) si c) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de 

salubrizare al localitatilor. 

   4Art.23, alin. (1) lit. a)  din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si 

administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor.   

 5.Art.8, alin. (1) lit. a) din Legea nr 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de 

picnic. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 NUME SI PRENUME FUNCTIA PUBLICA SEMNATURA DATA 

Intocmit Tinta Ghiocel Politist local   

Verificat Nistor Irina Mihaela Sef Serviciu   

 


