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CONSILIUL LOCAL 

AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea, conducerea, 

îndrumarea, coordonarea întregii activităţi de gospodărire şi înfrumuseţare,           

de păstrare a ordinii şi a curăţeniei în municipiul Câmpina 

 
 

 Având în vedere: 

 - expunerea de motive nr.60.904/16 septembrie 2011 a d-nei consilier 

Clinciu Monica - Iozefina, prin care propune aprobarea Regulamentului referitor la 

organizarea, conducerea, îndrumarea, coordonarea întregii activităţi de gospodărire 

şi înfrumuseţare, de păstrare a ordinii şi a curăţeniei în municipiul Câmpina; 

- raportul de specialitate promovat de Serviciul administrarea domeniului 

public şi privat;  

 - rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 

municipiului Câmpina: 

- Comisia buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi 

agricultură; 

- Comisia administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, 

servicii şi comerţ, ş.a.m.d; 

 - avizul secretarului municipiului Câmpina; 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia 

mediului, modificată şi completată; 

Văzând Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.536/1997 privind aprobarea 

Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei; 

Luând în considerare prevederile O.G.R. nr.21/2001 privind gospodărirea 

localităţlilor urbane şi rurale; 

 Ţinând cont de prevederile art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, punctul 

14 şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată; 

 În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, 
  

Consiliul local al municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art.1. - Aprobă Regulamentul referitor la organizarea, conducerea, 

îndrumarea, coordonarea întregii activităţi de gospodărire şi înfrumuseţare, de 

păstrare a ordinii şi a curăţeniei în municipiul Câmpina, conform ANEXEI la 

prezenta hotărâre. 

Art.2. – Constatarea şi aplicarea contravenţiilor se va face de către 

împuterniciţii Primarului şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române. 

Art.3. – Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr.14/                

22 februarie 2001 şi H.C.L. nr.41/25 aprilie 2002. 

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 

- Primarului municipiului Câmpina; 
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- Direcţiei economice; 

- Direcţiei investiţii; 

- Serviciului administrarea domeniului public şi privat; 

- Biroului urbanism şi amenajarea teritoriului; 

- Direcţiei Poliţia locală a municipiului Câmpina; 

- Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova. 

 
 

      Preşedinte de şedinţă,             Contrasemnează, 

                     Consilier,                   Secretar, 

       dl. Zăgan Horaţiu                                                   jr. Moldoveanu Paul 

 

 

 

 

 

 

 

Câmpina, 29 septembrie 2011    

Nr. 158 
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        ROMÂNIA           ANEXĂ la H.C.L. nr.158 

JUDEŢUL PRAHOVA                         din 29 septembrie 2011              

MUNICIPIUL CÂMPINA                Preşedintele şedinţei, 

CONSILIUL LOCAL                                                                Consilier, 

                dl. Zăgan Horaţiu 

  

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA, CONDUCEREA, 

INDRUMAREA, COORDONAREA INTREGII ACTIVITATI DE 

GOSPODARIRE SI INFRUMUSETARE, DE PASTRARE A ORDINII 

SI A CURATENIEI IN MUNICIPIUL CAMPINA 
 

I. MASURILE NECESARE PENTRU PROTECTIA SANATATII PUBLICE, 

CU SPRIJINUL SI SUB SUPRAVEGHEREA ORGANELOR DE 

SPECIALITATE ALE STATULUI 

 

  (1) In vederea asigurarii unui climat social corespunzator, a unui mediu de 

viata sanatos, se vor respecta normele prevazute in Ordinul M. S. 536/1997, 

referitoare la: 

  - Modul de amplasare a cladirilor destinate locuintelor; 

  - Amenajarea spatiilor verzi, a zonelor de recreere si odihna, min.                         

20 mp/locuitor; 

  - Respectarea distantelor dintre cladirile nou construite; 

  - Asigurarea unor zone de locuit, separat de zonele industriale; 

  - Asigurarea in cadrul zonelor de locuit a unor platforme organizate, pentru 

depozitarea recipientelor de colectare a gunoiului menajer, cu posibilitatea de 

spalare si desinfectare; 

  - Ridicarea gunoiului menajer in ritmul stabilit de legea sanitara; 

  - Asigurarea de spatii de joaca pentru copii – 1,3 mp/locuitor;  

  - Amenajarea spatiilor pentru parcarea si gararea masinilor; (min.10 m 

distanta de la fereastra camerelor de locuit); 

  - Zonele de agrement se vor amplasa in locuri cu elemente naturale 

avantajoase, cum ar fi paduri, relief variat si in care nu se vor permite activitati 

industriale; aceste zone vor fi prevazute cu: instalatii de apa potabila, WC-uri 

publice, locuri de colectare a deseurilor si li se va asigura evacuarea deseurilor; 

  Nerespectarea acestora se sanctioneaza cu amenda de la 500-2.000 lei. 

            - Obiectivele economice care prin activitatea lor produc zgomot, vibratii se 

vor amplasa astfel incat sa nu creeze discomfort si vor fi prevazute cu un perimetru 

de protectie sanitara; 

  - Unitatile care necesita protectie sociala (scoli, gradinite, biblioteci, muzee, 

spitale) se vor amplasa astfel incat sa li se asigure o zona de protectie de minim 50 

m fata de locuinte, artere de circulatie; 

    Nerespectarea acestora se sanctioneaza cu amenda de la 500-2.000lei. 
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  (2) In vederea asigurarii starii de sanatate si a prevenirii imbolnavirilor, cu 

transmitere prin apa, se vor lua urmatoarele masuri: 

  - sistemele de aprovizionare cu apa ale localitatilor trebuie sa furnizeze apa 

potabila, in cantitate necesara si de calitate corespunzatoare; 

  - este necesara o distributie continua, estimandu-se ca necesarul de apa 

pentru igiena individuala si preapararea hranei este de 50l/zi/locuitor; 

  Nerespectarea acestora se sanctioneaza cu amenda de la 300-500lei. 

  - sursele de apa vor fi protejate impotriva activitatilor umane prin asigurarea 

de perimetre de protectie sanitara; 

           Nerespectarea acestora se sanctioneaza cu amenda de la 500-2.500 lei. 

  - Reteaua de distributie a apei trebuie sa asigure in regim continuu cantitatea 

necesara si a nu permita contaminarea exterioara. 

  Nerespectarea acestora din motive imputabile furnizorului se sanctioneaza 

cu amenda de la 500-2000lei. 

  - In cadrul localitatii trebuie sa existe reserve de apa potabila pentru 

acoperirea minimului necesar pe o perioada de minimum 12 ore. 

  Nerespectarea acestora se sanctioneaza cu amenda de la 300-1.500lei. 

  Sursele de apa, apa din rezervoare trebuie sa fie supravegheata sanitar, 

conform metodologiei specifice; 

  - In ceea ce priveste indepartarea si epurarea apelor uzate menajere, a apelor 

industriale si meteorice, instalatiile vor fi astfel concepute, incat sa nu creeze 

disconfort si imbolnavirea comunitatii; 

  Apele uzate vor ajunge in statiile de epurare numai prin sistem inchis care sa 

nu permita poluarea  solului. 

  Pe strazile fara canalizare, apele uzate vor fi colectate si neutralizate in 

sistem individual, cu luarea masurilor necesare pentru protectia mediului si 

sanatate publica. 

  Se va avea in vedere faptul ca apele uzate din locuintele neracordate la 

sistemul de canalizare se vor face prin fose septice vidanjabile, amplasate la cel 

putin 10 m, fata de cea mai apropiata locuinta si intretinute corespunzator. 

Proprietarii vor incheia contracte pentru vidanjarea si evacuarea apelor uzate. 

  Nerespectarea acestora se sanctioneaza cu amenda de la 1.000-2.500 lei. 

  Locuintele si unitatile economice din localitati vor fi obligate sa-si asigure 

WC-uri cu un numar corespunzatoe de cabine. 

  Nerespectarea acestora se sanctioneaza cu amenda de la 300-1500 lei. 

  In vederea prevenirii poluarii solului, primariile, agentii economici, 

asociatiile de proprietari, cetatenii au obigatia sa asigure colectarea, indepartarea si 

neutralizarea deseurilor solide; 

  - Colectarea se va face in recipiente acoperite/inchise; 

Nerespectarea acestora se sanctioneaza cu amenda de la 200-2.000 lei. 

- Se va face cunoscut populatiei faptul ca reziduurile nu se colecteaza direct 

in recipient ci intr-o punga de polietilena aflata in recipient; 

Recipientii de colectare a deseurilor solide vor fi confectionati din materiale 

rezistente, vor fi spalati si dezinfectati dupa fiecare golire; 

Nerespectarea acestora se sanctioneaza cu amenda de la 200-1.000lei. 

- Deseurile urbane trebuie sortate, astfel incat agentii economici care se 

ocupa de gestionarea deseurilor vor folosi sisteme adecvate de colectare a 

materialelor reciclabile;  
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- Deseurile din piete se vor colecta separat cele de  origine vegetala fata de 

cele ce se preteaza la reciclare (hartie, sticla, materiale plastice); 

- Deseurile din demolari sunt considerate contaminate si se depoziteaza 

separat prin grija antreprenorului; 

Nerespectarea acestora se sanctioneaza cu amenda de la 500-2.000lei. 

- Deseurile stradale vor fi colectate in cosuri, pubele, containere asigurate ca 

numar si volum si golite periodic (1.IV. – 1.X. la 2 zile si 1.X. – 1.IV. la 3 zile). 

Nerespectarea acestora se sanctioneaza cu amenda da la 1.000-2.500lei. 

In localitatile urbane nu se permit sisteme individuale de indepertare si 

neutralizare  a reziduurilor menajere. 

 Nerespectarea acestora se sanctioneaza cu amenda de la 1.000-2.500lei; 

 In toate institutiile in care se desfasoara activitati culturale, colectivitati de 

copii, unitati de recreer, unitati de prestari servicii catre populatie se va asigura 

racordarea la apa potabila si la canalizare. Toate unitatile din interiorul localitatii 

se vor dota cu recipienti pentru colectarea si indepartarea reziduurilor solide, 

instalatii interioare de apa potabila, sifoane de pardoseala, grupuri sanitare                     

(WC-uri, pisoare, lavoare, bai, dusuri). 

 Nerespectarea acestora se sanctioneaza cu amenda de la 200-1.000 lei. 

 Pentru prevenirea poluarii aerului: 

 - Nu vor fi acceptate ca mijloace de transport decat acele mijloace care nu 

emit gaze poluante, fum, miros, peste limitele admisibile stabilite prin normativele 

in vigoare. 

 Nerespectarea acestora se sanctioneaza cu amenda da la 500-2.000lei. 

 - Se vor asigura trasee si statii accesibile tuturor locuitorilor; 

 - La capetele traseelor se vor asigura cabine pentru personalul de transport 

prevazute cu chiuvete, dusuri, cabine WC; 

 - Agentii economici care fac serviciul de transport urban si/sau preorasenesc 

vor fi obligati sa intretina traseele, statiile si mijloacele de transport sa asigure 

salubrizarea, curatarea, dezinfectia vehiculului, sa asigure microclimat 

corespunzator. 

 Pentru combaterea artropodelor, rozatoarelor – vectori de malarii 

transmisibile sau generatoare de disconfort se vor utiliza numai produse avizate de 

Ministerul Sanatatii si Familiei  si manipulate numai de catre personal autorizat si 

special dotate in acest sens pentru a preveni eventualele intoxicatii. 

 Nerespectarea acestora se sanctioneaza cu amenda da la 200-1.000 lei. 

 Cetatenii vor fi instiintati ca in gospodariile individuale si asociatiile de 

locatari si proprietari sunt obligati sa-si asigure combaterea focarelor de artropode 

si rozatoare pentru spatiile pe care le detin. 

 Nerespectarea acestora se sanctioneaza cu amenda de la 100-500 lei. 

 

II. MASURI CORESPUNZATOARE PENTRU CONSERVAREA SI 

PROTECTIA MEDIUUI 

 

 1.Se interzice  distrugerea prin orice mijloace a vegetatiei ierboase si 

lemnoase din perdelele de protectie existente; 

 2.Se interzice calcarea pe spatiile verzi, precum si crearea de poteci in 

zonele verzi; 
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 3.Se interzice distrugerea sau degradarea arborilor, plantatiilor sau  

biosistemelor declarate monumente ale naturii; 

 4.Se interzice efectuarea de taieri de corectie sau usurare, de degradare a 

arborilor situati pe domeniul public fara acordul Primariei municipiului Campina; 

 5.Se interzice efectuarea de taieri de arbori fara acordul Primariei 

municipiului Campina; 

 6.Se interzice arderea miristilor, a vegetatiei lemnoase, a gunoaielor, 

hartiilor, resturilor menajere, precum si aprinderea focului pe spatiile verzi; 

 7.Se interzice atentarea prin orice mijloace la sanatatea plantelor pana la 

distrugerea lor; 

 8.Se interzice poluarea sonora  in perimetrul localitatii prin claxonare, turare 

motoare, activitati industriale, comerciale, distractive si de agrement in timpul 

noptii; 

 9.Recoltarea de flori din arborii de aliniament si ruperea florilor, mugurilor 

din rabate si peluze, sunt interzise; 

 10.Se interzice bransarea instalatiilor individuale sau colective de canalizare 

pluviala a municipiului Campina, fara a obtine in prealabil certificat de urbanism/ 

autorizatie de construire sau fara a avea avizul/aprobarea operatorului sistemului 

public de alimentare cu apa si canalizare. 

 11. Se interzice parcarea autovehiculelor pe zonele verzi, trotuare sau locuri 

de joaca pentru copii. 

 Cele prevazute la punctul 1 se sanctioneaza cu amenda de la: 

- 500 - 1.500 lei persoane fizice; 

- 1.000 – 2.500 lei persoane juridice; 

  Cele prevazute la punctul 2 se sanctioneaza cu amenda de la: 

  - 300 - 1.000lei persoane fizice; 

  - 500 - 1.500ei persoane juridice; 

  Cele prevazute la punctele 3, 4, 5, 6 se sanctioneaza cu amenda de la: 

- 500 - 1.500 lei persoane fizice; 

- 1.000 – 2.500 lei persoane juridice; 

  Cele prevazute la punctul 7 se sanctioneaza cu amenda de la: 

- 200 - 400 lei persoane fizice; 

- 300 – 500 lei persoane juridice; 

  Cele prevazute la punctele,8, 9 se sanctioneaza cu amenda de la: 

- 1.000 - 1.500 lei persoane fizice; 

- 1.500 – 2.500 lei persoane juridice; 

Cele prevazute la punctul 10 se sanctioneaza cu amenda de la: 

  - 800 - 1.500 lei persoane fizice; 

  - 1.000 - 2.000lei persoane juridice; 

 Cele prevazute la punctul 11 se sanctioneaza cu amenda de la: 

           - 500 - 1.000 lei persoane fizice; 

- 1.000 – 1.500 lei persoane juridice. 

  

III. MASURI PENTRU PREVENIREA  POLUARII ACCIDENTALE 

A MEDIULUI  SI A  SURSELOR SI CURSURILOR DE APA, PRIN                 

DEPOZITAREA NECONTROLATA A DESEURILOR DE CATRE  AGENTII  

ECONOMICI DE CATRE CETATENI 
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 1.Terenurile destinate amplasarii si dezvoltarii localitatilor trebuie sa asigure  

protectia populatiei impotiva surparilor si alunecarilor de teren, avalanselor si 

inundatiilor, emanatiilor sau infiltratiilor de substante toxice, inflamabile si 

explozibile, poluarii mediului, sa dispuna de posibilitati  de alimentare cu apa, de 

indepartare si neutralizare a apelor meteorice, a apelor uzate si reziduurilor, 

precum si de dezvoltare normala a zonei verzi, de recreere si odihna. 

 2. Suprafata/ capacitatea de depozitare a platformelor de gunoi se va 

dimensiona pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului si a ritmului de 

evacuare a acestuia. 

 3.Unitatile de mica industrie, comerciale si de prestari servicii care pot crea 

riscuri pentru sanatate sau disconfort pentru populatie prin producerea de zgomot, 

vibratii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante, etc., se amplaseaza in cladiri 

separate la distante de minim 15 m de ferestrele locuintelor. 

 4. Intre intreprinderile industriale, care pot polua factorii de mediu sau 

produce zgomot si vibratii si teritoriile protejate invecinate se asigura zone de 

protectie sanitara. 

 5. Zonele de protectie sanitara se stabilesc ca forma, marime si mobilare  pe 

baza studiilor de impact asupra  sanatatii populatiei si mediului inconjurator. 

 6. In interiorul zonei de protectie sanitara se interzice amplasarea oricaror  

obiective, cu exceptia celor destinate personalului de intretinere si interventie. 

 7. Obiectivele economice care prin natura activitatii lor pot polua atmosfera 

si pentru care nu exista mijloace eficace de retinere a poluantilor si reducere a 

emisiilor, se amplaseaza in zonele destinate industriilor poluante. 

 8. Amplasarea obiectivelor economice cu surse de zgomot si vibratii si 

dimensionarea zonelor de protectie sanitara, se vor face in asa fel incat in teritoriile 

protejate nivelul acustic masurat la 3 m de peretele exterior al locuintei si la 1,5 m 

inaltime de sol sa nu depaseasca 50 dB. In timpul noptii nivelul acustic trebuie sa 

fie redus cu 10 dB fata de valorile din timpul zilei. 

 

IV. MASURI PENTRU REALIZAREA UNOR SISTEME MODERNE DE 

COLECTARE, DEPOZITARE, TRANSPORT SI PRELUCRAREA 

DESEURILOR SI GUNOAIELOR 

 

 1. Persoanele fizice/juridice sunt obligate sa respecte intocmai masurile 

stabilite pentru asigurarea igienei publice si salubritatii localitatii, precum si 

regulile elementare de igiena in gospodaria sau locuinta proprie, in unitatea in care 

isi desfasoara activitatea,  astfel incat sa nu creeze disconfort vecinilor si sa nu 

constituie pericol pentru sanatatea populatiei. 

 2.Precolectarea, adica strangerea si depozitarea provizorie a deseurilor 

menajere se face in recipiente acoperite, containere sau spatii special amenajate. 

 3.Recipientele indiferent de categoria lor vor fi confectionate din materiale 

rezistente la solicitari mecanice sau agresiuni chimice si care se poate spala usor si 

dezinfecta. 

 4.Colectarea reziduurilor stradale se va face in recipiente acoperite in spatii 

special amenajate. 

 Este interzisa depozitarea reziduurilor stradale dupa colectarea lor, direct pe 

sol pe domeniul public sau privat. 

 5. Deseurile din parcuri si gradini: 
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 - deseurile specifice predominant vegetale din parcuri si gradini trebuie 

reciclate prin compostare la locul de generare sau sa fie dirijate spre un sistem 

similar (statie de compost). 

 6. Deseurile din constructii: 

 - componentele nereciclabile din refacerile drumurilor, din demolari si 

constructii, se colecteaza si se refolosesc intr-un sistem de reciclare. 

 - orice deseu din demolari este considerat contaminat si se colecteaza 

separat. - antrepenorul are obligatia sa monteze recipiente de colectare 

adecvate. 

 7. Deseurile stradale se compun din: 

 - deseuri rezultate din maturarea strazilor. 

 - deseuri asimilabile celor menajere precolectate in recipiente stradale. 

 Deseurile asimilabile cu cele menajere se precolecteaza in recipiente 

stradale (cosuri, containere, pubele). 

 Deseurile stradale urmeaza filiera de neutralizare a deseurilor menajere. 

 8. Deseurile zootehnice rezultate din amenajari in gospodarii particulare, se 

colecteaza si neutralizeaza prin compostare in instalatii care nu polueaza mediul, 

amplasate la cel putin 10 m de ferestrele locuintelor, exclus in zona blocurilor de 

locuinte.. 

 9. Vehiculele pentru transportul  reziduurilor  solide  trebuie sa fie acoperite 

astfel incat sa nu se permita raspandirea continutului in cursul transportului. 

 Ele vor fi intretinute igienic si dezinfectate periodic. 

 10. Amplasarea platformelor de colectare pentru reziduuri menajare se va 

alege astfel incat sa nu produca discomfort vecinilor, sa nu impurifice sursele 

locale de apa si sa fie la cel putin 10 m de ferestrele locuintelor. 

 11. Deseurile menajere colectate se vor depozita la rampa ecologica, iar 

deseurile industriale vor suferi o presortare si dupa caz vor fi depozitate in rampa 

de deseuri industriale. 

  

 CONTRAVENTII 

 Pentru faptele prevazute la pct.1 

 - cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice. 

 - cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru persoane juridice. 

 Pentru faptele prevazute la pct.2, 5: 

 - cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice. 

 - cu amenda de la 800 lei la 1.200 lei pentru persoane juridice. 

 Pentru faptele prevazute la pct.4, 8: 

 - cu amenda de la 500lei la 1.000 lei. 

 Pentru faptele prevazute la pct.6, 7: 

 - cu amenda de la 500 lei la  1.000 lei pentru persoane fizice. 

 - cu amenda de la 700 lei la 1.500 lei pentru persoane juridice. 

 Pentru faptele prevazute la pct.9,10: 

 - cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei. 

 

V. MASURI PENTRU RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE 

SI A DOCUMENTATIILOR DE AMENAJAREA TERITORIULUI  SI 

URBANISM APROBATE, PRECUM SI A NORMELOR PRIVIND 

EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR 
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 1.In vederea mediatizarii prevederilor Planului Urbanistic General aprobat, 

se va organiza lunar la sediul Primariei Campina consultarea de catre populatie (in 

prima zi de miercuri a fiecarei luni) 

 2.Se vor lua masuri de imprejmuire a terenurilor neocupate din intravilanul 

municipiului Campina situate de-a lungul cailor rutiere si feroviare, in caz contrar 

se vor lua masuri contraventionale cu aplicarea de amenzi cuprinse intre 600 lei – 

1.000 lei pentru persoane fizice si 1.000 lei – 2.500 lei pentru persoane juridice. 

 3.In vederea evitarii  incombatibilitatilor intre prevederile Planului 

Urbanistic  General si scopul efectuarii tranzactiilor imobiliare (instrainari terenuri 

si constructii, partajari si concesionari) este obligatorie solicitarea  certificatului de 

urbanism prin care se va face cunoscut solicitantului conditiile in care se poate 

utiliza imobilul in cauza. Certificatul de urbanism este obligatoriu si in scopul 

schimbarii destinatiei unui imobil. 

 4.Neaducerea la starea initiala a spatiilor verzi, a trotuarului si carosabilului 

dupa efectuarea diverselor lucrari de intretinere a retelelor edilitare se sanctioneaza 

cu amenda cuprinsa intre 1.000 lei – 1.500 lei pentru persoanele fizice si 1.500 lei 

– 2.500 lei pentru persoanele juridice.  

 

VI.  MASURI PENTRU FINALIZAREA CONSTRUCTIILOR INCEPUTE 

 

 1.In situatia unor constructii situate pe terenuri concesionate si nefinalizate  

in termenul stabilit prin contract, respectiv prin autorizatia de construire, se va 

proceda la anularea concesiunii, constructiile in faza de executie urmand sa intre in 

proprietatea Primariei Campina urmand procedurile legale. 

 2.Pentru constructiile situate in zonele de interes ale municipiului Campina 

(ex.zone centrale) si aflate in stadiu de executie se va stabili de comun acord cu 

beneficiarul  un grafic de lucrari – pentru finalizarea in termenul prevazut in 

autorizatia de construire; graficul de lucrari va fi parte componenta la autorizatia 

de construire. Pentru situatiile de nerespectare a esalonarii  lucrarilor, se vor aplica 

masuri contraventionale conform prevederilor Legii 453/2001, respectiv amenzi 

intre 2.000 lei si 7.500 lei. 

 3.Pentru constructiile situate pe terenuri proprietate private, nefinalizate si 

sistate de mai mult de 5 ani de la expirarea termenului de executie, se va proceda 

la majorarea progresiva a impozitului pe teren si constructie (cu 25% anual).  

 4.Proprietarii spatiilor comerciale neamenajate si neintretinute situate in 

zonele de interes ale municipiului Campina au obligatia sa le utilizeze, amenajeze 

si sa le intretina corespunzator. In caz contrar se vor aplica sanctiuni 

contraventionale cuprinse intre 800 lei - 2.500 lei. 

 

VII. MASURI PENTRU INTRETINEREA DIGURILOR SI A MALURILOR, A 

CURSURILOR DE APA,  EXECUTAREA LUCRARILOR DE PROTECTIE SI 

INTRETINERE A ALBIILOR, EFECTUAREA ALTOR LUCRARI DE 

PROTECTIE CONTRA INUNDATIILOR,  ASIGURAREA SCURGERII 

APELOR, ASANAREA TERENURILOR INSALUBRE SI PREVENIREA 

POLUARII APELOR 
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  1.Proprietarii terenurilor riverane paraului Campinita, raurilor Prahova si 

Doftana si  lacurilor de pe teritoriul municipiului Campina, sunt obligati sa ia 

masuri de curatire a sectoarelor de mal cu care se invecineaza. 

  2.Se interzice spalarea animalelor, ambalajelor, covoarelor si 

autovehiculelor in paraul Campinita, raurile Prahova si Doftana si  lacurile de pe 

teritoriul municipiului Campina. 

  3.Se interzice  aruncarea sau depozitarea deseurilor de orice fel in albiile 

raurilor si paraurilor si pe malul lacurilor de pe teritoriul municipiului Campina. 

  4.Proprietarii sau dupa caz administratorii apelor curgatoare si lacurilor de 

pe teritoriul municipiului Campina au obligatia de a intretine digurile, malurile, de 

a executa lucrari de protectie contra inundatiilor si sa asigure asanarea terenurilor 

aflate in vecinatatea luciilor de apa. 

  Nerespectarea prevederilor de mai sus constituie contraventie si se 

sanctioneaza astfel: 

  Cele prevazute la pct. 1: 

  - cu amenda de la 300 lei la 800 lei pentru persoane fizice. 

  - cu amenda de la 700 lei la 1.200 lei pentru persoane juridice. 

  Cele prevazute la pct.2: 

  - cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice. 

       - cu amenda de la 1.000lei la 1.500 lei pentru persoane juridice. 

  Cele prevazute la pct.3: 

  - cu amenda de 1.000 lei la 1.500 pentru persoane fizice. 

  - cu amenda de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoane juridice. 

  Cele prevazute la pct.4: 

  - cu amenda de la  1.000 lei la 1.200 lei pentru persoane fizice. 

  - cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru persoane juridice. 

 

VIII. MASURI PRIVIND PASTRAREA, CONSERVAREA,REPARAREA SI 

RESTAURAREA IN CONDITIILE LEGII,  A MOMUMENTELOR DE PE 

TERITORIUL  MUNICIPIULUI CAMPINA 

 

 1.Se vor lua masuri de protectie, semnalizare si informare a populatiei  

privind prezentarea zonelor protejate si a monumentelor naturii  de pe teritoriul 

municipiului. 

 2.Se vor monta placute informative la toate monumentele istorice sau de 

arhitectura de pe raza localitatii prin grija proprietarilor. 

 3.Degradarea sau distrugerea monumentelor de orice fel se sanctioneaza  cu 

amenda de la 1.000 lei – 2.500 lei; interventia la constructiile monumente de 

arhitectura, fara autorizatie de construire constituie si se pedepseste conform 

prevederilor legale. 

 

IX. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 

 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către Primar, 

persoanele împuternicite de către acesta, Direcţia Poliţia locală a municipiului 

Câmpina şi reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova. 
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 Celelalte prevederi ale O.G.R. nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările  şi completările 

ulterioare se aplică în mod corespunzător. 

 


