
Anexa 1 

REGULAMENT DE ORDINE PUBLICA

CAP. I – DISPOZITII GENERALE

Art.  1  -  Asigurarea  si  pastrarea  curateniei  si  ordinii  publice  pe  teritoriul
localitatii, buna gospodarire a acesteia si respectarea normelor de igiena constituie o
obligatie fundamentala a autoritatilor locale, a institutiilor publice locale, a agentilor
economici si a celorlalte persoane juridice precum si a cetatenilor orasului.

Art.  2  -  Activitatile  edilitar-gospodaresti  reprezinta  ansamblul  actiunilor  de
utilitate si interes local, desfasurate din initiativa si sub indrumarea autoritatii publice
locale,  prin  care  se  asigura  buna  gospodarire,  pastrarea  curateniei,  respectarea
normelor de igiena, precum si infumusetarea orasului.

Art.3 – (1) Autoritatile si institutiile publice, precum si  agentii economici au
obligatia  sa  efectueze  lucararile  de  intretinere  si  curatenie  a  cladirilor   aflate  in
proprietatea sau folosinta lor, a anexelor acestora, a incintelor, imprejmuirilor, precum
si a oricaror alte spatii utilizate de acestea.

(2) Cetatenii au obligatia de a asigura ingrijirea locuintelor aflate in proprietatea
sau folosinta  lor,  a  anexelor  gospodaresti,  imprejmuirilor  si  sa  pastreze  ordinea  si
curatenia pe strazi, drumuri, in piete, parcuri si gradini, precum si in celelalte locuri
publice.

Art. 4 – Prezentul Regulament instituie obligatii potrivit scopului enuntat mai
sus, atat pentru autoritatile si institutiile publice locale cat si pentru agentii economici,
celelalte  persoane juridice,  precum si  pentru cetatenii  orasului  Mizil  si  a  celorlalte
persoane aflate in tranzit sau temporar in oras.

CAP.  II   -  OBLIGATII  ALE  INSTITUTIILOR  PUBLICE,  ALE
AGENTILOR ECONOMICI SI ALE PERSOANELOR AUTORIZATE, POTRIVIT
LEGII SA DESFASOARE O ACTIVITATE ECONOMICA.

Art.  5  –  Institutiilor  publice,  agetilor  economici  si  persoanelor  autorizate,
potrivit legii, sa desfasoare o activitate economica, le revin urmatoarele obligatii:

a) sa  intretina  in  stare  corespunzatoare  imobilele  in  care  isi  desfasoara
activitatea prin lucrari de reparatii, amenajari si a altor lucrari specifice;

b) sa asigure repararea imobilelor, spalarea geamurilor si a vitrinelor, inlocuirea
celor  sparte,  intretinerea  firmelor  si  a  fatadelor  imobilelor  in  care  isi  desfaosara
activitatea inclusiv spalarea, curatirea si zugravirea periodica a acestora;

c) sa asigure curatenia la locurile de depozitare a materialelor si a marfii,  in
curtile interioare si pe celelalte terenuri pe care le detin, precum si pe caile de acces; in
timpul aprovizionarii cu marfa este interzisa urcarea autovehicolului pe trotuar;



d) se interzice depozitarea pe trotuar sau spatiile publice din fata unitatilor a
ambalajelor, stativelor sau recipientilor de orice fel;

e) sa  asigure  igiena  in  imobilele  si  incintele  detinute  sub  orice  forma  prin
activitati  de  curatire,  dezinsectie,  deratizare;  este  obligat  sa  faca  dovada  efectuarii
acestor lucrari de doua ori pe an;

f) sa  depoziteze  reziduurile  menajere,  industriale,  agricole  precum  si
materialele refolosibile, in pubele speciale sau in containere, dupa caz; se interzice cu
desavarsire depozitarea gunoiului in cosuletele stardale; in acest caz sunt obligati sa
incheie  contracte  de  preluare  a  deseurilor  cu  serviciul  specializat,  din  subordinea
Consiliului Local al orasului Mizil;

g) sa  efectueze  si  sa  mentina  curatenia  trotuarelor,  a  partii  carosabile  sau  a
drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc, sa intretina spatiile verzi din fata
unitatii; pe timpul iernii au obligatia sa indeparteze zapada si gheata si caile de acces
din jurul imobilelor si incintelor unde isi desfasoara activitatea;

h) Sa asigure curatirea mijloacelor de transport si a utilajelor la intrarea acestora
pe drumuri publice.

Se  interzice  spalarea  autovehiculelor  pe  partea  carosabila  sau  trotuare,
repararea  (cu exceptia  cazurilor  de  forta  majora),  oprirea,  stationarea  sau  parcarea
acestora pe trotuare, spatii verzi, in parcuri, in alte locuri destinate traficului pietonal
sau in spatiile amenajate ca locuri de joaca pentru copii, respectandu-se semnele de
circulatie din zona respectiva;

i) sa asigure  o stare tehnica corespunzatoare a mijloacelor auto pe care le detin
astfel incat sa nu murdareasca sau sa deterioreze partea carosabila a drumului sau a
locurilor de parcare;

j) desfasurarea activitatilor comerciale se va face numai in locurile stabilite prin
autorizatia de functionare cu respectarea tuturor normelor de igiena, de liniste si ordine
publica;

Unitatile de constructii, reparatii sau amenajari tehnico-edilitare, precum si alte
asemenea  isi vor desfasura activitatea numai dupa obtinerea aprobarilor si avizelor
legale  necesare  (exceptand  cazurile  de  forta  majora)  luand  totodata  masurile  de
siguranta  ce  se  impun  si  cu  obligatia  aducerii  terenului  la  starea  initiala,  dupa
terminarea lucrarilor, se va degaja terenul de materialele ramase, iar molozul rezultat
va fi transportat la rampa de gunoi.

Unitatile  care  executa  lucrari  tehnico-edilitare,  au  obligatia  sa-si  intretina
retelele  in   perfecta  stare  de  functionare,  caminele  de  vizitare  si  au  obligatia
completarii capacelor lipsa de la acestea.

k) unitatile de alimentatie publica, discotecile, videotecile unitatile cu program
artistic si alte asemenea vor lua masurile ce se impun pentru evitarea poluarii fonice,
respectand regulile de liniste si ordine publica;

l) agentii  economici  din  piata  agoalimentara,  sunt  rugati  sa  asigure  in
permanenta curatenia locului unde isi desfasoara activitatea;

- este interzisa comercializarea neautorizata si consumul de bauturi alcoolice
in incinta pietei, pe platourile destinate comertului curent,

- in  piete  si  targuri  se  interzice  cersetoria,  practicarea  jocurilor  de  noroc,
vagabondajul,



- este interzisa sortarea produselor murdare, alterate sau degradate, in incinta
pietei,

- este interzisa practicarea comertului ambulant de catre persoane neautorizate,
in piete, in targuri sau in alte locuri publice;

m)persoanele  autorizate  pentru  comert  ambulant  sunt  obligate  sa  desfasoare
activitatea in locuri stabilite de primarie;

n) pentru realizarea in conditii moderne a activitatilor specifice precum si pentru
a crea un climat economic si social sanatos, vor propune autoritatii locale adoptarea de
masuri si efectuarea de activitati comune, in asigurarea conditiilor minime necesare  de
dezvoltare a orasului.

CAP. III – OBLIGATII ALE CETATENILOR

Art. 6 – Pentru asigurarea unui climat si mediu de viata sanatos, modern, precum
si pentru continua infrumusetare a orasului Mizil, le revin urmatoarele obligatii:

a) sa asigure intretinerea si curatenia locuintelor si terenurilor pe care le detin in
proprietate sau in chirie, a anexelor gospodaresti, a curtilor si imprejmuirilor acestora.
Proprietarii  sunt  obligati  sa  asigure imprejmuirea proprietatilor detinute (inclusiv a
terenurilor  virane) evitand depozitarea gunoaielor si  formarea focarelor  de  infectie,
respectand aliniamentul stradal; 

b) sa  sigure  curatarea  fatadelor  locuintelor  si  altor  constructii  amplasate  la
frontul strazii, tencuirea si zugravirea periodica a acestora;

c) sa  finalizeze  constructiile  incepute,  pe  baza  autorizatiillor  eliberate  de
primarie, in conditiile si termenele stabilite de acestea;

d) sa repare si sa intretina instalatiile tehnico-edilitare, aferente imobilelor;
e) sa asigure in permanenta curatenia trotuarului, intretinerea spatiului verde,

pomilor din fata curtii;
f) sa indeparteze zapada si gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor;
g) sa  pastreze  curatenia  din  dreptul  proprietatii,  pana  la  axul  arterei  de

circulatie;  in  piete  si  oboare; in  parcuri,  locuri  de joaca  pentru copii  si  alte  locuri
publice;

In cazul in care un cetatean sau un copil va fi vazut de organele de drept, ca a
aruncat hartii, chistoace de tigari sau ambalaje de orice fel, va fi obligat sa-si ridice
singur ceea ce a aruncat, va fi avertizat verbal si consemnat intr-un registru special de
evidenta, astfel ca la a doua abatere sa se poata lua masuri;

Pentru a  evita  astfel  de  neajunsuri  se  vor  monta  in  locurile  publice si  arterele
stardale sau pietonale mai multe cosulete de hartii;

h) sa depoziteze reziduurile menajere si gunoiul numai in locuri special amenajate
in acest scop. In acest sens se vor incheia contracte de ridicare a gunoiului cu serviciul
specializat din subordinea Consiliului Local al orasului Mizil;

In cazul in care cetatenii isi transporta singuri gunoiul vor avea permanent grija
sa nu murdareasca traseul pe care circula si sa nu-l depoziteze decat la rampa de gunoi
a orasului, sa nu creeze in zonele marginase depozite de gunoi;

i)  sa  nu  depoziteze  pe  trotuar  sau  in  spatiile  publice  gunoi,  materiale  de
constructie, moloz (fac exceptie situatiile in care depozitarea se face pentru realizarea
unor constructii noi sau a reparatiilor si/sau demolarilor, autorizate conform legii, dar



numai cu avizul primariei   si nu mai mult  de o luna de zile,  cu achitarea taxei  de
opcupare a domeniului public); 

j) sa nu repare, sa nu spele niciodata autovehiculele proprietate personala sau pe
care  le  detin  sub  orice  forma,  pe  domeniul  public,  parcarea  si  stationarea
autovehiculelor se poate face in conditiile legii, interzicandu-se cu desavarsire parcarea
pe trotuare, in parcuri sau in alte locuri publice, parcarea şi staţionarea autoturismelor
pe locurile de parcare deţinute de alte persoane plătitoare de taxă de loc rezervat, sa
respecte intocmai semnele de circulatie montate pe arterele de circulatie ale orasului
astfel incat stationarea si parcarea sa se faca regulamentar;

k) sa asigure permanent o stare tehnica corespunzatoare mijloacelor auto pe care
le detin pentru a nu deteriora sau murdari caile de comunicatie, strazile, drumurile sau
celelelte locuri publice. Vehiculele cu tractiune animala vor circula numai pe traseele
stabilite de autoritatile locale si vor fi dotate cu mijloace adecvate evitarii murdaririi
sub orice forma a strazilor si  drumurilor; se interzice stationarea lor pe trotuar sau
spatii verzi;

       l)  sa  nu distruga, deterioreze sa degradeze pomii, florile  ornamentale,
spatiile verzi, monumentele, zona arheologica si celelalte amenajari urbane; (cosulete
stardale, banci, containere, jocuri pentru copii, lampadare stradale);

         m) sa nu lase libere animalele si/sau pasarile pe care le detin astfel incat sa
nu aiba acces pe domeniul public. Cainii vor fi scosi la plimbare numai cu zgarda si
lesa; cei  agresivi vor purta obligatoriu botnita, de asemeni proprietarii  acestora vor
avea saculet si maturica;

 - detinatorii de animale care folosesc pasunea publica vor insoti, atat la ducere cat
si la intoarcere animalele, catre punctul de formare al cirezii, luand totodata masuri
pentru evitarea murdaririi strazilor, distrugerea pomilor, spatiilor verzi;
        n) este obligat sa respecte linistea si ordinea publica, sa nu produca scandaluri

in  locurile  publice,  sa  nu  foloseasca  injurii  sau  expresii  vulgare;  pentru  starea  de
ebrietate a consumatorului se face raspunzator proprietarul localului;

       o ) este interzisa rascolirea gunoiului in containere si cosulete stradale sau sa se
dea foc  gunoiului din containere;
   p) sa nu distruga, deterioreze, degradeze, profaneze monumentele, statuile;  

        q) in cazul in care executa o lucarare pe domeniul public, de racord sau
reparatii  la retelele  tehnico-edilitare este obligat sa execute lucrarea dupa obtinerea
autorizatiei de constructie eliberata de Primaria orasului Mizil, si la terminarea acesteia
se va aduce domeniul public la starea initiala in termen de 48 ore, exceptand cazurile
de forta majora;

     r) sa aibe in permanenta grija copiilor, astfel acestiasa nu distruga florile,
pomii, gardul viu, alte utilitati publice, sa nu se joace pe spatiile verzi;

    s) au obligatia sa intretina in mod corespunzator si sa nu distruga mormintele,
locurile de veci, monumentele istorice, funerare si de arhitectura din oras;

      t) sa nu distruga sau sa sustraga in vederea comercializarii capacele de la
caminele de vizitare ale conductelor tehnico-edilitare;

     u)sa nu dirijeze in mod intentionat apele reziduale din curti spre domeniul
public; este interzisa spalarea covoarelor de pomeniul public;

   v) este  interzisa sacrificarea animalelor pe strazi, in piete sau in orice locuri
neamenajate;



      w) in  cadrul  asociatiilor de proprietari,  sau de locatari,  reprezentate  prin
presedinte  si  administratori,  pentru  respectarea  acestui  regulament  au  urmatoarele
obligatii:

- sa  asigure  desfundarea,  dezinsectia  subsolurilor;  sa  asigure  repararea
defectiunilor la instalatiile de apa, incalzire, coloane de apa; salubrizarea trotuarelor,
spatiilor verzi dintre blocuri, curatirea zapezii pe aleele de acces, intretinerea spatiilor;

- locuitorii  de  la  bloc  au  urmatoarele  obligatii: să  scuture  covoarelor  sau
păturile  în  locuri  special  amenajate  în  timpul  şi  programul  stabilit  de  fiecare
administrator, program care va fi afişat la sediul asociaţiei şi comunicat Primăriei
Oraşului  Mizil,  deasemeni este  interzisă uscarea rufelor în balcoane care nu sunt
amenajate şi  produc scurgeri de  ape reziduale asupra locuinţelor aflate  la etajele
inferioare sau pe spaţiile verzi adiacente blocului 

- este interzisa depozitarea lemnelor de foc in spatiile dintre blocuri, mai mult de
15 zile de la aducerea lor;

CAP. IV – SANCTIUNI
Art. 7 – Nerespectarea obligatiilor de la art. 5 se sanctioneaza astfel:
Nerespectarea obligatiilor de la art. 5 se sanctioneaza astfel : Pentru obligaţiile

prevazute la lit a,,b,c,d,e,f,g,h,j,n , cu amenda de la 500 -1000 lei, iar pentru obligaţiile
prevazute la lit k,l,m,  cu amenda de la 500 lei la 2500 lei “;

Art. 8 – Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de art. 6 se sancţionează astfel : 
Pentru obligaţiile prevăzute la lit. a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,n,r,o,u,v, cu amendă de la 500 lei -
1000 lei, iar pentru obligaţiile prevăzute la lit. k,l,m,p,q,s,t şi w) cu amendă de la 500
lei - 1.500 lei” ;

Art.  9  –  Pentru  nerespectarea  obligatiilor  care  duc  la  crearea  de  prejudicii
materiale,  contravenientii  vor  suporta  si  plata  contravalorii  bunului  (bunurilor)
distruse, deteriorate, degradate.

Art.  10  Prevederile  OG 2/2001 privind  regimul  juridic  al  contraventiilor  se
aplica in mod corespunzator.

Art. 11 – Consiliul Local al orasului Mizil, va stabili obiectivele ce vizeaza buna
gospodarire, intretinere, curatenia si infrumusetarea orasului si vor fi realizate integral
sau partial prin contributia directa a cetatenilor, prin consultare publica, in conditiile
legii.

Art. 12  - Abaterile de la prevederile prezentului Regulament se constata de catre
primar sau imputerniciti acestuia, politie, jandarmi si politie comunitara (in functie de
fapta savarsita);

Refuzul  de  a  prezenta  documentele  solicitate  de  organul  constatator  sau
amenintarea  acestuia  constituie  contraventie,  daca  nu  a  fost  savarsita  incat  sa
intruneasca elementele constitutive ale unei infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda
de la 300 lei la 1.000 lei.

Art. 13 – Prezentul regulament intra in vigoare la 30 zile de la data adoptarii
prezentei hotarari.

Art. 14 – Regulamentul de Ordine Publica al orasului Mizil, va fi reactualizat
prin consultarea cetatenilor.  


