
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
           

HOTĂRÂREA NR.107 
privind aprobarea 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 

25.03.2021; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.40964/2021, raportul nr.44626/2021 

întocmit de Direcţia Servicii Publice și raportul de avizare nr.45002/2021 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 
municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care 
constituie contravenţii şi avizele nr.65/2021 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică 
şi Drepturi Cetăţeneşti, nr.66/2021 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberã Iniţiativã şi 
Relaţii Internaţionale, nr.67/2021 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi 
Conservarea Monumentelor şi nr.68/2021 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze 
şi Administrarea domeniului; 

În conformitate cu prevederile art.4, art.8, art.9 și art.24 din Ordonanţa Guvernului 
nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și 
completările ulterioare, art.2 alin.2 și art.3 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată, 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, modificată și completată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 
municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea 
faptelor care constituie contravenţii, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.319/2009. 

Art.3. 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, S.C. Salubritate Craiova S.R.L., R.A.T. SRL și S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    CONTRASEMNEAZĂ, 

   SECRETAR GENERAL, 
  Lucian Costin DINDIRICĂ    Nicoleta MIULESCU 



ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA NR.107/2021 

 
 

REGULAMENT 
privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, 

precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii 

 
 

CAPITOLUL I. 
DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art.1.Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar pentru constatarea şi 

sancţionarea faptelor care constituie contravenţii la gospodărirea municipiului Craiova şi 
a fost elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ordonanţei de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 
modificată şi completată de Legea nr. 515/2002 şi Legea nr. 273/2020, OUG nr. 
195/2005 privind protecția mediului, modificată și completată și ale Ordonanţei de 
Guvern nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2.(1).Prezentul regulament stabileşte obligaţiile şi răspunderile ce revin 
administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici, altor persoane 
juridice şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a municipiului Craiova, pentru instaurarea 
unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestuia. 

(2).Asigurarea, păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul municipiului Craiova, 
buna gospodărire a localităţii, respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie 
fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, a 
agenţilor economici, a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor. 

 
CAPITOLUL II. 

ACTIVITĂŢI EDILITAR GOSPODĂREŞTI ȘI DE SALUBRIZARE 
 

Art.3.(1).Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice și juridice 
au obligaţia să efectueze lucrările de întreţinere, reparare şi curăţenie a clădirilor și a 
terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, 
împrejmuirilor, precum şi a oricăror altor spaţii utilizate de acestea. 

(2).Persoanele fizice și juridice au obligația să asigure îngrijirea clădirilor și a 
terenurilor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor gospodărești, curților și 
împrejmuirilor, prin efectuarea de lucrări de reparații, curățare, spălare a geamurilor și a 
vitrinelor, a fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuire 
și zugrăvire periodică a acestora, inclusiv prin activități de dezinsecție și deratizare,  să 
păstreze ordinea și curățenia pe străzi, drumuri, în piețe, parcuri și grădini, în celelalte 
locuri publice și să mențină curățenia locurilor de parcare pe care le folosesc, precum şi 
în mijloacele de transport în comun. 

(3).Persoanele fizice si juridice proprietari, chiriaşi ori deţinătorii legali au obligația 
să înlăture zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le dețin cu 



orice titlu și de pe locurile de parcare pe care le folosesc, a zăpezii de pe acoperișuri 
precum și a sloiurilor de gheaţă (ţurţuri). 

(4).Persoanele fizice si juridice au obligația de a deține containere speciale pentru 
depozitarea molozului și a materialelor provenite din executarea lucrărilor de construcții 
și de a depozita corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi 
materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 

 (5).Utilizatorii serviciilor de salubrizare (casnici – gospodării individuale și 
asociații de proprietari/locatari, agenți economici, instituții publice, alte persoane juridice 
– asociații, organizații, etc.) au obligaţia de a încheia contracte pentru prestarea 
serviciului de salubrizare.  

(6).Operatorii de servicii de salubrizare au obligația de a încheia contracte de 
prestări servicii de salubrizare cu toți utilizatorii, precum și de a ridica deșeurile 
menajere/nemajenere. 

În cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract încheiat cu 
operatorii serviciului de salubrizare, datorează taxă specială de salubrizare. 

(7).Operatorul (serviciile de salubrizare) are (au) obligaţia de a pune la dispoziţia 
utilizatorilor recipiente standardizate (europubele de 120 l, 240 l sau saci speciali), 
separat pentru deşeuri menajere şi deşeuri reciclabile. 

(8).Asociațiile de proprietari vor prelua, potrivit reglementărilor legale, obligațiile 
ce revin proprietarilor, potrivit prevederilor O.G. nr. 21/2002, modificată și completată și 
vor răspunde pentru realizarea acestora în fața autorităților administrației publice locale. 

 (9).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. 

(10).Organizatorii manifestărilor desfășurate în locuri publice au obligația, ca 
imediat după încheierea acestora să ia măsuri pentru asigurarea curăţeniei şi repararea 
eventualelor pagube produse. 

 Art.4.(1).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).Neefectuarea de lucrări de întreținere, curățenie și reparare a clădirilor, a 
fațadelor locuințelor aflate în proprietatea sau în folosința persoanelor fizice și/sau 
juridice și a altor construcții amplasate la frontul străzii prin lucrări de tencuire și 
zugrăvire periodică a acestora, prin efectuarea de lucrări de reparații, curățare,  a 
anexelor acestora, curților, incintelor, împrejmuirilor, precum și a oricăror altor spații 
utilizate de acestea și instalații aferente acestora, precum și  întreținerea și curățarea 
terenurilor aflate în proprietatea sau în folosința persoanelor fizice și/sau juridice; 

b).Nemontarea şi neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, ţiglelor, olanelor şi a 
geamurilor sparte, a firmelor uzate sau deteriorate; 

c).Neînlaturarea zăpezii și a gheții de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le 
dețin cu orice titlu și de pe locurile de parcare pe care le au în folosința în baza unui titlu 
legal (închiriere, concesiune, etc.), a  zăpezii de pe acoperișuri și a sloiurilor de gheaţă 
(ţurţuri) și depozitarea acestora în grămezi amplasate la marginea trotuarului, fără a 
împiedica circulația pietonală, precum și degajarea zăpezii sau a gheții pe partea 
carosabilă; 



d).Nepresărarea de nisip, sare sau alte materiale antiderapante pe trotuare, în faţa 
imobilelor şi curţilor acestora deţinute cu orice titlu, în caz de polei/gheață; 

e).Neîmprejmuirea şi nesalubrizarea terenurilor deţinute cu orice titlu, a locurilor 
de depozitare, precum și a căilor de acces; 

f).Neasigurarea condiţiilor de igienă prin operaţii de curăţenie a locuinţelor 
individuale, blocurilor de locuinţe, anexe gospodăreşti, în jurul blocurilor de locuinţe ori 
în jurul spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, de către proprietari, reprezentanții 
acestora (asociații), chiriaşi ori deţinători legali; 

g).Amenajarea de terase pentru alimentaţie publică pe suprafeţe mai mari decât 
cele aprobate prin Acordul de ocupare a domeniului public emis de Primăria Municipiului 
Craiova; 

h).Deteriorarea băncilor, coşurilor de gunoi, indicatoarelor, panourilor de afişaj, 
locurilor de joacă pentru copii, chioșcurilor de agrement, precum şi a altor dotări de 
mobilier urban; 

i).Împrejmuirea sau rezervarea unor suprafeţe aparţinând domeniului public/privat 
al Municipiului Craiova fără autorizare legală; 

j).Neaducerea la starea iniţială a zonelor verzi afectate de lucrări edilitar 
gospodăreşti (gazonare, plantare de flori sau gard viu), de către cel (cei) autorizat(i) să 
efectueze lucrarea; 

k).Folosirea echipamentelor de joacă de către persoane care nu se încadrează în 
limitele de vârstă și greutate indicate pe acestea și pe panourile de atenționare amplasate 
în perimetrul locurilor de joacă; 

l).Necurățarea și neîntreținerea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aflate în dreptul 
imobilelor deținute cu orice titlu; 

m).Nerespectarea obligației de reparare, spălare a geamurilor și a vitrinelor, de 
înlocuire a celor sparte, de întreținere a firmelor și a fațadelor imobilelor pe care le dețin 
cu orice titlu, inclusiv spălarea, curățarea și zugrăvirea periodică a acestora; 

n).Necurățarea și neîntreținerea trotuarelor, a părții carosabile, a locurilor publice; 
o).Deteriorarea sistemului rutier și pietonal proprietatea Municipiului Craiova de 

către autovehicule de tonaj (betoniere, camioane, etc.) și alte utilaje care deservesc 
șantierele de lucru indiferent de anvelopa îmbrăcămintei rutiere sau pietonale; 

p).Neluarea de către Asociațiile de proprietari a măsurilor legale privind 
respectarea obligațiilor ce revin proprietarilor, potrivit prevederilor O.G. nr. 21/2002, 
modificată și completată, precum și a prevederilor prezentului regulament; 

q).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.  

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

a).Neîncheierea contractelor pentru colectarea deşeurilor cu operatorii autorizaţi; 
b).Neîncheierea contractelor pentru colectarea molozului și a materialelor 

provenite din renovări, demolări și lucrări de construire cu operatorii special autorizați;  
c).Neridicarea deșeurilor menajere/nemenajere de către operatorii de servicii de 

salubrizare autorizați; 



d).Depozitarea necorespunzatoare a reziduurilor menajere, industriale, agricole, 
precum și a materialelor refolosibile în alte locuri decât cele special amenajate sau 
autorizate de autoritățile administrației publice locale; 

e).Abandonarea sau depozitarea deşeurilor pe spaţii verzi, căi publice sau în alte 
locaţii care aparţin domeniului public/privat al Municipiului Craiova; 

f).Depozitarea deşeurilor periculoase în alte spaţii decât cele special destinate 
acestora, pentru a fi neutralizate în condiţii de siguranţă; 

g).Utilizarea recipienţilor pentru colectarea deşeurilor reciclabile în alte scopuri 
decât cele pentru care sunt destinaţi; 

h).Desfiinţarea sau mutarea abuzivă a platformelor de gunoi care deservesc 
asociaţiile de locatari sau proprietari; 

i).Neasigurarea curăţeniei şi igienei în imobilele şi incintele deţinute cu orice titlu 
prin activităţi de curățare, dezinsecţie şi deratizare, potrivit normelor legale stabilite de 
consiliile locale; 

j).Amplasarea recipientelor de precolectare în alte locuri decât cele stabilite sau 
mutarea lor în locuri nepermise; 

k).Neasigurarea sau obstrucţionarea căilor de acces a mijloacelor de transport 
pentru ridicarea deşeurilor; 

l).Utilizarea coşurilor de gunoi stradal în alte scopuri decât depozitarea de 
către pietoni a deşeurilor de dimensiuni mici; 

m).Neîncheierea contractelor pentru incinerarea deşeurilor spitaliceşti rezultate din 
activitatea sanitară de stat şi particulară, pentru unităţile sanitare; 

n).Căutarea în recipientele pentru gunoi, deşeuri ori răsturnarea lor, împrăştierea 
gunoiului ori deşeurilor, în scopul recuperării unor resturi alimentare sau de orice altă 
natură; 

o).Împiedicarea realizării operaţiilor de spălare, stropire sau măturare a căilor 
publice; 

p).Nerespectarea măsurilor stabilite de lege și de reglementările locale pentru 
asigurarea igienei publice și curățeniei în localități; 

q).Neîntocmirea graficelor cu frecvenţă de colectare a deşeurilor menajere, 
neavizarea lor de către organele în drept, neînştiinţarea Compartimentului de specialitate 
din cadrul Primăriei Municipiului Craiova asupra modificărilor ce intervin în graficele de 
colectare a reziduurilor, precum și nerespectarea de către operator a graficelor de 
colectare a deşeurilor; 

r).Neasigurarea recipientelor pentru precolectarea deşeurilor municipale; 
s).Întreţinerea necorespunzătoare a mijloacelor de transport a deşeurilor, de către 

operator, nerespectarea perioadelor de spălare şi igienizare a benelor şi containerelor; 
ș).Transportul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi demolări altfel 

decât în containerele în care s-a realizat precolectarea sau în basculante prevăzute cu 
sistem de acoperire a încărcăturii; 

t).Necolectarea întregii cantităţi de deşeuri de la punctele de colectare; 
ț).Neefectuarea curăţeniei străzilor, parcurilor şi a altor zone publice de către 

operatorul de serviciu public autorizat pentru efectuarea acestor lucrări; 
u).Neasigurarea manipulării corespunzătoare a pubelelor şi a coşurilor de gunoi 

stradale precum şi a celor amplasate pe zona verde, de către personalul operatorului 
serviciului public pentru a evita deteriorarea sau distrugerea acestora; 



v).Netransportarea în aceeaşi zi a deşeurilor vegetale în urma amenajării şi 
întreţinerii spaţiilor verzi, precum şi neefectuarea salubrizării stradale, inclusiv golirea 
coşurilor de gunoi amplasate pe străzi şi spaţii verzi; 

w).Necurăţarea locurilor de amplasare a recipientelor de precolectare a deşeurilor 
sau a platformelor de gunoi ce deservesc asociaţiile de proprietari/locatari, după golirea 
acestora. 

 (3).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).Nepermiterea accesului persoanelor cu atribuții de control și 
verificare/constatare, precum și a personalului tehnic autorizat la rețelele de 
utilități/instalații, precum și la aparatele de măsură şi control în scopul citirii, înregistrării 
sau efectuării lucrărilor de revizie/reparație/intervenție; 

b).Folosirea apei din cişmele, puţuri, fântâni publice şi bazinele fântânilor arteziene 
pentru spălarea maşinilor şi altor materiale, indiferent de natura acestora;  

c).Deteriorarea fântânilor cu picior şi a cişmelelor de băut apă; 
d).Deversarea de ape menajere de orice fel pe domeniul public/prival al 

Municipiului Craiova; 
e).Deversarea în apele de suprafață sau subterane de ape uzate, fecaloid menajere; 
f).Poluarea apelor de suprafață prin spălarea de obiecte, produse, ambalaje, 

materiale; 
          g).Aruncarea sau depozitarea pe maluri, în albiile râurilor, apelor de suprafață, 

lacurilor a deșeurilor de orice fel; 
h).Deversarea din vidanje în rețelele de apă și canalizare aparținând Municipiului 

Craiova, fără autorizare legală. 
 (4).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).Neafişarea la loc vizibil a numărului imobilului, blocului şi scării de către 
proprietar ori, după caz, de către asociaţiile de locatari/proprietari; 

b).Refuzul proprietarilor/locatarilor și/sau al reprezentanților asociațiilor de 
proprietari de a permite accesul personalului instituțiilor cu atribuții de control, verificare 
și sancționare, precum și a personalului autorizat la instalaţiile interioare aflate in incinta 
clădirilor de locuințe colective; 

          c).Aruncarea pe domeniul public sau privat al Municipiului Craiova a 
ambalajelor, a deşeurilor şi a gunoaielor de orice fel (hârtii, pliante, peturi,  resturi de 
ţigări, gumă de mestecat, seminţe ori coji ale acestora etc.); 

d).Scrierea şi desenarea pe clădirile, gardurile, stâlpii electrici, mobilierul urban, 
monumentele şi statuile aflate în proprietatea municipiului Craiova; 

e).Montarea suporţilor de uscat rufe în afara balcoanelor sau pe domeniul 
public/privat al municipiului Craiova; 

f).Utilizarea domeniului public/privat al municipiului Craiova pentru diferite 
activităţi gospodăreşti sau pentru repararea şi spălarea autovehiculelor, utilajelor sau a 
altor bunuri; 

g).Aruncarea ori depozitarea pe domeniul public/privat al municipiului Craiova, 
inclusiv în zona platformelor de gunoi care deservesc asociaţiile de proprietari sau 



locatari, a materialelor de construcţii, inclusiv depozitarea de nisip, pietriș, pamânt, a 
resturilor provenite din demolări, din activităţi de construire, reparare sau curăţire şi 
igienizare a clădirilor, fără autorizare legală; 

h).Nedeținerea de containere speciale pentru depozitarea molozului și a 
materialelor provenite din executarea de lucrări de construcție, precum și depozitarea în 
incinta proprietăților a molozului și a deșeurilor menajere/nemenajere, în afara 
containerelor speciale cu această destinație;  

         i).Neefectuarea de către organizatorii manifestărilor organizate în locuri 
publice, imediat după încheierea acestora a curăţeniei şi reparării eventualelor pagube 
produse. 

 
CAPITOLUL III. 

AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM ŞI ACTIVITATEA DE 
CONSTRUCŢII 

 
 Art.5.Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, agenţii 

economici şi cetăţenii au obligaţia să respecte prevederile legale şi documentaţiile de 
amenajare a teritoriului şi urbanism aprobate, 
precum şi normele privind executarea construcţiilor. 

 Art.6.(1).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).Nefinalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, 
în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea; 

b).Neîmprejmuirea incintelor şantierelor de construcţii sau a punctelor de lucru şi 
neinstalarea panourilor de avertizare şi identificare a lucrărilor ce se execută, de către 
organizaţiile de santier ori cei autorizaţi; 

c).Nesemnalizarea corespunzătoare conform dispoziţiilor legale a 
amplasamentelor/punctelor de lucru atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte pentru 
evitarea accidentelor; 

d).Neasigurarea curăţeniei exterioare (pneuri şi şenile) a mijloacelor de transport și 
a autovehiculelor sau vehiculelor de orice fel, la ieşirea din şantiere, staţii de betoane, la 
ieșirea de pe străzi/alei proprietate privată, precum şi din alte asemenea locuri și intrarea 
acestora pe drumurile publice și murdărirea domeniului public/privat al municipiului 
Craiova cauzată de necurățarea vehiculelor menționate; 

e).Nedeținerea de platforme special amenajate și instalațiile necesare în vederea 
curățirii/spălării vehiculelor/utilajelor la ieșirea din șantiere către drumurile publice și 
nemenţinerea ordinii şi curăţeniei pe căile publice de acces în şantiere precum şi în jurul 
acestora; 

f).Nesemnalizarea şi neîmprejmuirea clădirilor care nu mai prezintă siguranţă în 
exploatare; 

g).Prepararea mortarului, betonului sau a altor materiale de construcții direct pe 
domeniul public sau privat al Municipiului Craiova; 

h).Neluarea măsurilor de asigurare a şantierelor şi organizărilor de şantier cu 
grupuri sanitare (W.C.- uri ecologice), de către cel (cei) autorizat(i) să le deschidă, ori de 
golire şi dezinfectare a acestora, prin comanda catre operatorul de specialitate; 



i).Executarea lucrărilor edilitar - gospodăreşti sau intervenţiilor la reţeaua tehnico - 
edilitară, fără autorizaţii legale; 

j).Neasigurarea acoperirii cu prelate a încărcăturilor autovehiculelor (inclusiv 
camioane tip basculantă) care transportă materiale în vrac (materiale de balastieră, 
pământ, deșeuri menajere/nemenajere, etc.); 

k).Neasigurarea cu obloane de închidere în spate, respectiv a etanşeităţii benei la 
camioanele tip basculantă; 

l).Extinderea cimitirelor umane fără autorizaţie sanitară şi fără acordul autorităţii 
locale şi fără asigurarea zonei de protecţie în interiorul perimetrelor proprii; 

m).Efectuarea de lucrări funerare în incinta cimitirelor aparținând Municipiului 
Craiova cu încălcarea prevederilor legale în vigoare; 

n).Pătrunderea cu încălcarea programului de funcționare al cimitirelor apartinând 
Municipiului Craiova, precum și nejustificarea prezenței în incinta acestora; 

o).Intrarea în incinta cimitirelor aparținând Municipiului Craiova a persoanelor 
care apelează la mila publicului și a vânzătorilor ambulanți. 

(2).Constatarea contravențiilor prevazute la alin. 1, literele m), n) si o) se va face 
ca urmare a sesizărilor formulate de catre administratorul/lucrătorii R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova. 

 
CAPITOLUL IV. 

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA 

 
Art.7.Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, agenţii 

economici şi cetăţenii au obligaţia să respecte normele stabilite pentru buna administrare 
a domeniului public/privat al Municipiului Craiova. 

Art.8 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).Depozitarea sau abandonarea pe domeniul public/privat al  Municipiului 
Craiova de mobilier, obiecte sanitare, electrocasnice, aparate de orice fel, tonete, 
chioșcuri, containere, construcții metalice ori din alte materiale, instalaţii, utilaje, 
caroserii auto, precum și dezmembrarea vehiculelor și ocuparea proprietății municipiului 
Craiova cu componentele acestora; 

b).Montarea schelelor sau macaralelor de construcţii pe domeniul public/privat al  
Municipiului Craiova, fără autorizări şi fără plata taxelor legale; 

c).Montarea pe domeniul public/privat al Municipiului Craiova de mobilier, 
chioşcuri, corturi pentru activități comerciale, de reclamă publicitară, orice alte activități 
precum și pentru petreceri ocazionale, tonete, elemente metalice/nemetalice și orice alte 
materiale, instalaţii pentru parcuri de distracţii, circuri sau alte manifestări fără 
autorizările legale, precum și montarea pe domeniul public/privat al Municipiului Craiova 
de stâlpișori, garduri ori alte elemente de semnalizare sau împrejmuire/separare, fără 
acordurile/autorizațiile legale; 

d).Expunerea în scop de reclamă publicitară sau spre vânzare pe domeniul 
public/privat al Municipiului Craiova a unor vehicule, autovehicule, remorci, rulote, 
platforme ridicare/tractare vehicule, fără autorizările legale; 



       e).Expunerea în scop de reclamă publicitară sau spre vânzare pe domeniul 
public/privat al Municipiului Craiova a unor utilaje, instalaţii, aparatură sau mărfuri fără 
autorizarile legale; 

     f).Ocuparea domeniului public/privat al Municipiului Craiova cu orice 
construcţii provizorii, tonete, mese, grătare, panouri, ambalaje, casete publicitare mobile, 
utilaje, caroserii auto, containere, etc.; 

        g).Ocuparea domeniului public/privat al Municipiului Craiova cu rulote, 
remorci, platforme ridicare/tractare vehicule, autovehicule fără numere de 
înmatriculare/cu numere de înmatriculare expirate, autovehicule cu urme vizibile și 
olfactive de degradare, autovehicule în interiorul cărora sunt depozitate reziduuri 
(ambalaje, resturi menajere, etc) care reprezintă un focar de infecție pentru comunitate; 

       h).Ocuparea domeniului public/privat al Municipiului Craiova cu mărfuri 
sau materiale fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru desfăşurarea unei 
activităţi comerciale sau expunerea acestora spre vânzare pe domeniul public/privat al 
Municipiului Craiova;  

i).Nesalubrizarea domeniului public/privat al Municipiului Craiova la terminarea 
activităţilor autorizate în condiţiile legii; 

j).Scăldatul şi spălatul în fântânile arteziene, cişmele şi lacuri amenajate; 
k).Pescuitul în lacurile aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Craiova 

(parcuri şi grădini publice), precum şi utilizarea suprafeţei îngheţate a lacurilor amenajate 
fără acordul autorității locale; 

 l).Neluarea măsurilor de colectare în containere speciale, neutralizare şi evacuarea 
pe rampe special amenajate a deşeurilor şi reziduurilor grosiere, a uleiurilor, grăsimilor, 
solvenţilor, vopselelor, detergenţilor, produselor petroliere şi a altor substanţe chimice 
rezultate din procesele tehnologice la diferite obiective. 

 
 
 
 
 

CAPITOLUL V. 
ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV PUBLIC 

 
 Art.9.Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, agenţii 

economici şi cetăţenii au obligaţia să respecte normele privind modul de administrare si 
de exploatare a locuinţelor din fondul locativ public. 

 Art.10.Constituie contravenţie săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte 
de către persoane fizice și juridice , daca nu sunt comise în astfel de condiții încât, 
potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni: 

 
a).Ocuparea de către orice persoană a unei locuinţe din fondul locativ public, fără 

contract de închiriere ori alte documente legale; 
b).Degradarea acoperişurilor imobilelor sau a teraselor acestora prin montarea unor 

antene de orice tip de către ocupanţii legali, alte persoane fizice, reprezentanţi ori 
angajaţi ai unor persoane juridice; 



c).Depozitarea în spaţii aparţinând fondului locativ public de către ocupanţii legali ori 
alte persoane, de gunoaie materiale sau orice obiecte nefolosibile; 

d).Deteriorarea sub orice formă a fondului locativ public de către deţinătorii de 
contract; 

e).Lipirea, scrierea sau expunerea de anunţuri în alte locuri decât pe panourile de 
afişaj de către chiriaşi, alte persoane fizice ori juridice. 

 
CAPITOLUL VI. 

CANALIZARE, ALIMENTARE CU APĂ ŞI EPURAREA APELOR UZATE 
 
 Art.11.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. 

 Art.12.Constituie contravenţie săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte 
de către persoane fizice și juridice , daca nu sunt comise în astfel de condiții încât, 
potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni: 

a).Acoperirea cu pământ, moloz sau alte materiale, a ramelor cu capac şi a grătarelor 
gurilor de scurgere; 

b).Mutarea sau deteriorarea tăbliţelor indicatoare de identificare a căminelor 
subterane; 

c). Necurăţarea nămolurilor din staţiile de decantare; 
d). Utilizarea aparatelor de măsură şi control neverificate metrologic. 
 Art.13.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).Racordarea la reţelele de apă și canal fără respectarea prevederilor legale; 
b).Deteriorarea voluntară a aparatelor de măsură şi control sau a sigiliilor acestora;  
c).Deteriorarea capacelor, ramelor şi a grătarelor de la reţelele de apă şi canalizare ori 

a căminelor acestora, precum și a elementelor rețelelor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare; 

d).Deteriorarea racordurilor, robinetelor, branşamentelor la instalaţiile de distribuire a 
apei şi a reţelei publice de canalizare; 

e).Achiziţionarea 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. 

 Art.14.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).Evacuarea pe domeniul public/privat al Municipiului Craiova a apelor/dejecțiilor 

acumulate în subsolul clădirilor de către deținători cu orice titlu/asociații de proprietari; 
b).Menţinerea în stare de nefuncţionare a gurilor de scurgere pentru apele pluviale de 

pe străzi, de către operatorul serviciului public; 
c).Înfundarea gurilor de scurgere la canalizare prin aruncare sau depozitare de pământ 

sau alte reziduuri; 



d).Manevrarea neautorizată a vanelor şi robinetelor din căminele de manevră ale 
reţelelor publice de alimentare cu apă; 

e).Colectarea în cisterne particulare a apei potabile de la sursele publice; 
f).Neînlocuirea în procesul de producţie a apei potabile cu apă industrială, acolo unde 

procesul de producţie o permite şi există surse; 
   g).Neefectuarea periodică prin laboratoarele de specialitate a analizelor la sursele 

de apă potabilă de către operator. 
 

CAPITOLUL VII. 
ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ ŞI ILUMINATUL PUBLIC 

 
Art.15.Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, agenţii 

economici şi cetăţenii au obligaţia să respecte normele privind condiţiile de acces și de 
utilizare a serviciului de alimentare cu energie termică şi iluminat public. 

Art.16.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).Deteriorarea aparatelor de măsură şi control, a căminelor unde sunt amplasate 
acestea, a conductelor, racordurilor şi robineţilor; 

b).Racordarea la reţeaua de termoficare, branşarea la reţelele de iluminat public fără 
avizul şi autorizaţia organelor de specialitate; 

c).Nepermiterea accesului personalului autorizat la instalaţiile interioare din incinta 
imobilelor deținute cu orice titlu; 

d).Deteriorarea capacelor, ramelor, a grătarelor de la reţelele de energie termică; 
e).Nerespectarea distanţelor minime, conform normelor în vigoare la subtraversarea 

reţelelor termice de alte reţele de utilităţi; 
f).Refuzul deținătorilor de imobile deținute cu orice titlu de a permite 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; 

g).Refuzul punerii la dispoziţia organelor de control a documentelor solicitate, în 
vederea verificării repartizării costurilor energiei termice în condominiu; 

h).Neducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesul-verbal încheiat în urma 
controlului privind repartizarea costurilor energiei termice în condominiu;  

i).Repartizarea costurilor energiei termice fără respectarea legislaţiei în vigoare; 
j).Nepoziţionarea stâlpilor de iluminat public pe amplasamentele aprobate; 
k).Deteriorarea reţelei şi a lămpilor de iluminat public; 
l).Modificarea iluminatului public cu ocazia diferitelor manifestări fără autorizările 

legale; 
m).Înlocuirea şi montarea altor lămpi de iluminat public decât cele autorizate legal. 

 
CAPITOLUL VIII. 

TRANSPORTUL PUBLIC  
 
           Art.17.Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și 

juridice au obligația să respecte normele instituite pentru buna organizare și funcționare a 



transportului în comun, păstrarea curățeniei, ordinii și  aspectului corespunzător al 
vehiculelor.        

Art.18.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).Coborârea, urcarea, blocarea sau forţarea uşilor mijlocului de transport pe 
timpul mersului, transportul de animale vii sau păsări, transportul unor bagaje 
voluminoase care stânjenesc călătorii, călătoria pe mijloacele de transport, pe tampoane 
sau între vagoanele tramvaielor; 

b).Deteriorarea dotărilor interioare ale staţiilor de autobuz şi tramvai; 
c).Fumatul, scuipatul, consumul de seminţe şi băuturi alcoolice, precum şi a altor 

alimente care conduc la disconfortul celorlalţi călători şi aruncarea de hârtii, ambalaje şi 
resturi de orice fel în mijloacele de transport în comun; 

d).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; 

e).Degradarea mijloacelor de transport în comun prin orice mijloace atât în mers, 
cât şi în staţionare de către persoanele fizice; 

f).Neafişarea în staţii a graficelor de circulaţie şi a intervalelor orare specifice 
transportului în comun. 

Art.19.Constituie contravenţie săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte 
de către proprietarii/utilizatorii sau deținătorii legali, dacă nu sunt comise în astfel 
de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni: 

a).Oprirea mijloacelor de transport în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor între 
staţii, în afara peroanelor sau alveolelor destinate opririi acestora; 

b).Schimbarea traseelor aprobate de către autoritatea locala sau alte instituții 
autorizate; 

c).Devierea de la traseul aprobat de autoritatea locală sau alte instituții autorizate 
de către proprietarii/utilizatorii sau deținătorii legali care efectuează transporturi de 
persoane prin curse ocazionale, speciale, în conventie sau neregulate, intra și 
interjudețene;  

d).Instituirea de stații urcare - coborâre pe teritoriul municipiului Craiova, altele 
decât cele aprobate de autoritatea locală sau alte instituții autorizate; 

e).Oprirea și staționarea pe teritoriul municipiului Craiova în vederea 
îmbarcării/debarcării călătorilor, a mijloacelor de transport public de persoane județean și 
intrajudețean, în alte locuri decât cele autorizate legal; 

f).Oprirea și staționarea vehiculelor de transport călători pe domeniul public/privat 
al Municipiului Craiova, în afara autogărilor sau spațiilor special amenajate cu această 
destinație;  

g).Punerea în circulaţie a autovehiculelor care sunt deteriorate, nu îndeplinesc 
condiţiile de curăţenie şi igienă sau care au scurgeri de ulei, motorină ori alţi carburanţi 
sau lubrifianţi; 

h).Oprirea şi staţionarea vehiculelor de transport călători, cu masa totală mai mare 
de 3,5 to pe domeniul public/privat al municipiului Craiova, în alte locuri decât cele 
special amenajate în acest scop; 



i).Neasigurarea curăţeniei în locurile de încărcare/descărcare a mărfurilor, 
materialelor, în staţii şi la capetele de linii ale mijloacelor de transport în comun; 

j).Neasigurarea curăţeniei pe căile de rulare (inclusiv spaţiile dintre şine) la 
tramvaie şi în buclele de întoarcere şi a întreţinerii căii de rulare în parametri tehnici 
normali de funcţionare; 

k).Transportul de materiale explozibile sau inflamabile în mijloacele de transport în 
comun. 

 
CAPITOLUL IX. 

ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA STRĂZILOR, SEMNALIZAREA 
RUTIERĂ ŞI PIETONALĂ, REALIZAREA UNUI TRAFIC DECENT ŞI ÎN 

SIGURANŢĂ 
 

Art.20.(1).Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, agenţii 
economici şi cetăţenii au obligaţia să respecte normele privind repararea şi întreţinerea 
străzilor, modernizarea drumurilor existente, precum şi respectarea normelor instituite 
privind desfăşurarea în condiţii optime a traficului în municipiul Craiova. 

(2).În vederea efectuării lucrărilor publice edilitare de investiții, reparații, 
amenajări, salubrizare, lucrări de realizare și întreținere mobilier urban, efectuate pe 
domeniul public/privat al Municipiului Craiova (asfaltări, trasări, 
întreținere/toaletare/tăiere copaci, etc), în cazul verificărilor de instalații a sistemului de 
apă/canal sau în cazul desfășurării unor evenimente aprobate pe domeniul public/privat al 
Municipiului Craiova, care pot crea  dificultăți în desfășurarea normală a traficului 
rutier/pietonal, sau pericol pentru personalul autorizat să efectueze lucrările menționate 
mai sus, la solicitarea expresă a autorității locale, a regiilor/societăților aflate în 
subordinea autorității locale sau a operatorilor aflați sub contract cu autoritatea locală, 
polițiștii locali pot dispune relocarea autovehiculelor în zona imediat apropiată, precum și 
devierea/restricționarea/fluidizarea traficului în zona respectivă.  

Art.21.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).Deteriorarea îmbrăcăminţii părţii carosabile, a trotuarelor şi a marcajelor rutiere 
prin circularea cu mijloace de transport ori utilaje neadecvate; 

b).Executarea de lucrări, modificări ale trotuarelor/carosabilului sau intervenţii la 
reţeaua tehnico-edilitară fără autorizările legale; 

c).Neanunţarea compartimentelor de specialitate din Primărie, precum și a Poliției 
Locale a Municipiului Craiova cu privire la lucrările de construcţii, reparaţii sau 
intervenţii în carosabil/trotuar; 

d).Neîntreţinerea permanentă a curăţeniei şanţurilor de scurgere a apelor pluviale, 
a podeţelor şi tuburilor de beton aferente acestora, pe întreaga lungime aferentă 
proprietăţii, în vederea evitării inundaţiilor ori stagnării apelor. 

Art.22.Constituie contravenţie săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte 
de către deținătorii/utilizatorii/proprietarii, daca nu sunt comise în astfel de condiții 
încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni: 

a).Oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe zonele verzi, scuaruri, alveole, insule 
de dirijare; 



          b).Parcarea, oprirea, staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare sau 
amplasamente rezervate pentru desfăşurarea anumitor activităţi; 

c).Ocuparea domeniului proprietate a Municipiului Craiova cu vehicule în afara 
spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public/privat al Municipiului 
Craiova, inclusiv a trotuarelor;  

d).Parcarea autovehiculelor în parcările aflate pe domeniul public/privat al 
Municipiului Craiova, cu nerespectarea semnificaţiei marcajelor şi a spaţiilor special 
amenajate, parcarea pe trotuare amenajate, delimitate în mod vizibil de partea carosabilă 
(gard separator, gard verde, stâlpi / popici de delimitare acces pietonal, etc), precum şi 
staţionarea/parcarea pe spaţiile amenajate ca piste pentru biciclete, pe amplasamentele cu 
destinația și marcajul corespunzător de  zonă pietonale sau în incinta zonelor de 
agrement, ce au intrările și ieșirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale;  

    e).Blocarea căilor de acces către sediile instituţiilor publice, a instituţiilor de 
învăţământ sau către spaţii aparţinând acestora, indiferent de destinaţia lor, blocarea 
aleilor de acces către societăţi, blocuri de locuinţe, proprietăţi private, blocarea accesului 
la drumul public - carosabil a autovehiculelor parcate, precum şi blocarea căilor de acces 
către spațiile amenajate ca platforme de gunoi; 

f).Oprirea şi staţionarea autovehiculelor cu o masă totală mai mare de 3,5 tone pe 
domeniul public/privat al Municipiului Craiova; 

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

h).Staţionarea autovehiculelor în incinta pieţelor, târgurilor (aflate în 
proprietatea/administrarea societăților din subordinea autorității locale) ori în zona 
pieţelor agroalimentare, în scop de depozitare a mărfurilor, în alte locuri decât cele 
amenajate în acest sens; 

i).Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau pe domeniul public/privat al 
Municipiului Craiova 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); 

j).Executarea de marcaje stradale de către persoane neautorizate; 
k).Circulaţia cu biciclete, motorete, scutere, ciclomotoare, motoscutere, 

motociclete pe trotuare, în parcuri, zone de agrement, pieţe, cu excepţia spaţiilor special 
amenajate în acest scop; 

l).Circulaţia autovehiculelor pe trotuare; 
m).Parcarea și staționarea vehiculelor pe domeniul public/privat al municipiului 

Craiova aflat în incinta instituțiilor publice aflate în subordinea autorității locale fără 
acordul expres al acestora de către proprietarul/deținătorul/utilizatorul mijlocului de 
transport; 

n).Parcarea autovehiculelor a căror lungime depășește marcajele rutiere, stânjenind 
sau împiedicând astfel circulația rutieră sau pietonală pe trotuare și/sau circulația 
celorlalte vehicule pe partea carosabilă a drumului, precum și staționarea autovehiculelor 
într-un mod neliniar față de celelate autovehicule staționate/parcate pe domeniul 
public/privat al Municipiului Craiova, sau cu intenția de a rezerva amplasamente în 
vederea staționării altor vehicule. 

Art.23.(1).Constituie contravenţie 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 (cu excepţia celor care sunt destinate 
unor manifestări aprobate în prealabil, în condiţiile legii); 

(2).În cazul în care, conducătorul vehiculului cu tracţiune animală nu are asupra lui 
certificatul de înregistrare sau vehiculele depistate pe raza municipiului Craiova, nu 
îndeplinesc condiţiile legale pentru a circula pe drumurile publice (vehiculul să fie 
înregistrat; să aibă montate plăcuţele cu numărul de înregistrare care să fie amplasate 
vizibil, una pe partea stângă şi una pe partea din spate; să aibă aplicate pe harnaşamentul 
animalului trăgător materiale reflectorizante; pe timpul nopţii, când plouă torenţial, ninge 
abundent sau este ceaţă densă ori în alte condiţii meteorologice care reduc vizibilitatea, 
să fie dotate cu cel puţin o lumină de culoare albă sau galbenă, montată în partea laterală 
stânga), pe lângă sancţiunea contravenţională, poliţiştii locali pot dispune şi aplicarea 
măsurii tehnico - administrativă de ridicare a vehiculelor. 

Ridicarea, transportarea, depozitarea precum şi predarea vehiculului către 
proprietar, deţinător sau conducător, se vor face de către angajaţii Regiei Autonome de 
Transport Craiova, în aceleaşi condiţii ca şi în cazul autovehiculelor asupra cărora s-a 
dispus ridicarea în condiţiile Legii nr. 155/2010 republicată, a Poliţiei Locale. 

Pentru intrarea în posesia vehiculului cu tracţiune animală, din locul special de 
depozitare amenajat de R.A.T. S.R.L., proprietarul, deţinătorul sau conducătorul va 
achita aceleaşi taxe care se aplică şi pentru autovehicule. 

Dovada deţinerii/proprietăţii asupra vehiculului cu tracţiune animală se va face prin 
orice mijloc de probă legal, certificat de înregistrare sau prin declaraţie pe proprie 
răspundere (legalizată de un notar public) că vehiculul îi aparţine, care este înregistrată de 
angajaţii R.A.T. S.R.L.. 

Măsura tehnico-administrativă de ridicare se aplică doar asupra vehiculului, nu şi 
pentru animalele de tracţiune sau încărcătura din vehicul, care rămân proprietarului, 
deţinătorului sau conducătorului, înainte de ridicarea vehiculului; 

În vederea punerii în executare a prezentului Regulament, Regia Autonomă de 
Transport Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fond 
Locativ Craiova şi Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pot organiza acţiuni specifice 
comune în baza unui plan de acţiune întocmit de către poliţiştii locali (poliţiştii locali 
dispun ridicarea şi aplică sancţiunile contravenţionale, angajaţii R.A.T. S.R.L., execută 
procedurile de ridicare şi transport potrivit Regulamentului privind procedura de ridicare, 
transport și depozitare a vehiculelor staționate şi parcate neregulamentar pe domeniul 
public sau privat al municipiului Craiova aprobat prin H.C.L. 130/2017, iar angajaţii 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova înlătură animalul de tracţiune de la vehicul şi încărcătura din 
acesta). 

 
CAPITOLUL X. 

RESPECTAREA NORMELOR DE IGIENĂ ŞI CONVIEŢUIRE SOCIALĂ 
 

Art.24.(1).Se interzice creşterea animalelor şi păsărilor, pe rampele şi depozitele 
de gunoi, în clădirile cu mai multe apartamente (cu excepţia animalelor de companie), în 
adăposturi improvizate în jurul clădirilor de locuit şi în zonele A și B din municipiul 
Craiova. 

(2).Zona A din municipiul Craiova este delimitată astfel: - Vest: str.Paşcani, 
str.Maria Tănase, str.Brestei, str.Mohorului, str.Str. Calugareni, Câmpia Islaz, str.Pictor 



H. Barbousse, str.Alexandru cel Bun, str.Petuniilor, str.Bucovat, str.Ecaterina Teodoroiu, 
Str.Şoimului, Bvd.1 Mai. - Sud: Bvd.1 Mai, str.Unirii, str.Corneliu Coposu, str.Ana 
Ipătescu, str.Anul 1848. - Est: str.Anul 1848, str.G-ral Magheru, str.Imparatul Traian, 
str.Sararilor, str.Calea Bucuresti, str.Petre Ispirescu, str. N. Iorga. - Nord: str.N. Iorga, 
str.Fratii Golesti, str.G-ral C-tin Argetoianu, str.G-ral Cernătescu, str.Serg. C-tin 
Popescu, str.Lămîiţei, str.Brazda lui Novac, str.Maresal Averescu, str.1 Decembrie 1918, 
str.Doljului, str.Opanez, str.G.Enescu, str.Pascani. 

(3).Zona B din municipiul Craiova este delimitată astfel: - Vest: Limita estică a 
localităţii Izvorul Rece, Calea Severinului, Canalul HC 200, Canalul HC 181/1, limita 
intravilan până la intersecţia cu De 1, limita vestică a proprietăţilor S.C. CEZ CRAIOVA 
S.A., Regia Autonomă de Transport Craiova, SC VALROM INDUSTRIE SRL, canal 
până la Balta HB 479, limita de est a Bălţii HB 479 până la intersecţia cu str.Fermierului, 
str.Pelendava, limita estică a lacului Craioviţa, str.Râului până la intersecţia cu 
str.Popoveni. - Sud:str.Popoveni până la intersecţia cu bvd.Nicolae Romanescu, bvd.N. 
Romanescu până la intersecţia cu bvd.1 Mai, str.Unirii, limita de nord a Parcului Nicolae 
Romanescu, limita de sud a U.M., drumul de exploatare DE 357 până la intersecţia cu 
calea ferata Craiova-Calafat. - Est:Limita Vestică de-a lungul Căii ferate Craiova-Calafat, 
str.Caracal, limita vestică a străzii Drumul Apelor şi aleile, calea ferata Bucuresti-
Craiova-Timişoara. - Nord:Limita sudică a Căii ferate Bucureşti-Craiova-Timisoara, 
limita de sud a localităţii Izvorul Rece.  

  (4).Creşterea de păsări şi animale în municipiul Craiova este permisă numai cu 
respectarea obligaţiilor sanitar-veterinare şi de igienă în vigoare. 

(5).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.  

 
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 zonele interzise; 
b).Creşterea animalelor şi păsărilor în curţile cu folosinţă comună, cu mai multe 

apartamente proprietate privată sau mixtă; 
c).Amplasarea adăposturilor pentru creşterea animalelor pe domeniul public/privat 

al municipiului Craiova, precum și în incinta proprietăților, fără respectarea legislaţiei în 
vigoare; 

d).Neîntreţinerea adăposturile pasărilor şi animalelor, în permanentă stare de 
curăţenie; 

e).Inexistența dispozitivelor de colectare și evacuare a dejecțiilor animale, astfel 
încât să nu constituie surse de poluare a mediului înconjurător; 

f).Depozitarea sau abandonarea gunoiului de grajd în spaţii deschise, în apropierea 
locuinţelor individuale, pe domeniul public sau privat al Municipiului Craiova; 

g).Lăsarea liberă a animalelor pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Craiova;  



h).Neasigurarea evacuării dejecţiilor din adăposturi prin canale închise în fose 
septice betonate şi acoperite etanş, astfel încât să nu constituie surse de poluare a 
mediului înconjurător; 

i).Amplasarea foselor septice şi platformelor pentru depozitarea gunoiului în curţi 
sau grădini, fără respectarea legislaţiei în vigoare; 

k).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.26.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).Amplasarea de adăposturi improvizate pentru animale de companie pe spaţiile 
verzi din jurul clădirilor tip „condominiu" sau în alte locuri de pe domeniul public/privat 
al Municipiului Craiova fără acordul autorităţii publice locale; 

b).Neasigurarea, pentru animalele de companie deţinute la sediile şi punctele de 
lucru ale societăţilor comerciale şi ale instituţiilor publice, de boxe sau ţarcuri pentru 
închiderea acestora pe perioada desfăşurării activităţii şi neîmprejmuirea corespunzătoare 
a spaţiului pentru a preveni accesul liber pe domeniul public/privat al Municipiului 
Craiova. Pentru câinii periculoşi sau agresivi se vor respecta prevederile legislaţiei în 
vigoare; 

c).Neafişarea, daca este cazul, la intrarea într-un imobil sau la uşa de acces în 
proprietate a unei placuţe de avertizare cu inscripţionarea "Câine periculos" sau "Atenţie 
câine rău"; 

d).Plimbarea câinilor de companie pe domeniul public/privat al Municipiului 
Craiova, fără lesă, iar cei periculoşi fără botniţă şi lesă; 

e).Plimbarea pe domeniul domeniul public/privat al Municipiului Craiova a 
animalelor de companie, fară ca proprietarii acestora să dispună de materiale necesare de 
curățenie (pungă de unică folosință, mănuși de unică folosință, etc) pentru și necurăţarea 
locului de dejecţiilor provenite de la animale; 

      f).Plimbarea animalelor de companie de talie mică, mijlocie şi mare în 
parcuri/grădini publice semnalizate corespunzător cu indicatoare „Accesul animalelor 
interzis" și în incinta locurilor de joacă special amenajate; 

 g).Accesul persoanelor însoţite de câini, pisici sau alte animale de companie în 
instituţii publice, ştranduri aflate în proprietatea municipiului Craiova şi în mijloace de 
transport în comun, dacă această interdicţie este semnalizată, excepţie făcând câinii de 
însoţire pentru persoanele cu dizabilităţi şi câinii de serviciu ai M.A.I., M.A.P.N, Poliție 
Locale si Poliţiei Animalelor; 

h).Obstrucţionarea reprezentanţilor serviciilor de ecarisaj aparținând autorității 
locale de a-şi exercita atribuţiile stabilite prin lege, acte administrative emise de 
autoritățile locale sau regulamente specifice; 

i).Incinerarea sau abandonarea cadavrelor de animale pe domeniul domeniul 
public/privat al Municipiului Craiova. 

 
CAPITOLUL XI. 

CONSERVAREA, PROTECŢIA ZONELOR VERZI SI A MEDIULUI 
 



Art.27.(1).Protecţia zonelor verzi amenajate pe domeniul public/privat al 
Municipiului Craiova constituie obligaţia tuturor persoanelor fizice şi juridice. 

Terenurile virane din interiorul municipiului Craiova, vor fi amenajate ca spaţii 
verzi, în funcţie de suprafaţa şi relieful lor, în raport cu necesităţile populaţiei din zonele 
învecinate, dacă nu au fost restituite sau retrocedate în condiţiile legii, proprietarilor sau 
moştenitorilor de drept ai acestora. 

(2).Municipiul Craiova, prin serviciile de specialitate, are obligaţia: 
a).Să programeze, să coordoneze şi să urmărească activitatea de combatere a 

rozătoarelor şi insectelor vectoare de maladii şi generatoare de disconfort, conform 
legislaţiei în vigoare; 

b).Să informeze populaţia şi să asigure punerea în aplicare a măsurilor transmise 
de organele de specialitate ale statului în caz de epidemii şi situaţii de criză; 

c).Potrivit prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificată și 
completată, autoritățile administrației publice locale au și următoarele obligații: 

-să adopte şi/sau să aplice măsuri obligatorii cu privire la întreţinerea şi 
înfrumuseţarea clădirilor, a curţilor şi împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi 
dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi, în conformitate cu planurile de 
urbanism; 

-să prevadă la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, măsuri 
de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi 
localităţi, condiţii de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate şi măsuri de 
dezvoltare a spaţiilor verzi, de protecţie sanitară a captărilor de apă potabilă şi lucrări de 
apărare împotriva inundaţiilor; 

-să nu schimbe destinaţia terenurilor amenajate ca spaţii verzi prevăzute în 
planurile urbanistice; 

-să nu degradeze mediul prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel; 
-să  prevadă la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului măsuri 

de prevenire şi reducere a disconfortului olfactiv; 
-să controleze la sesizarea publicului activităţile care nu se supun reglementării din 

punctul de vedere al protecţiei mediului şi care pot crea disconfort olfactiv; 
-să ia măsuri privind îmbunătăţirea microclimatului urban, prin amenajarea şi 

întreţinerea izvoarelor şi a luciilor de apă din interiorul localităţilor şi din zonele limitrofe 
acestora, de a înfrumuseţa şi proteja peisajul, de a menţine curăţenia localităţilor; 

-să informeze publicul privind riscurile generate de funcţionarea sau existenţa 
obiectivelor cu risc pentru mediu şi sănătatea populaţiei; 

-să adopte elementele arhitecturale adecvate, optimizarea densităţii de locuire, 
concomitent cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a 
aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor 
peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă; 

-să reglementeze accesul anumitor tipuri de autovehicule sau a desfăşurării unor 
activităţi generatoare de disconfort pentru populaţie în anumite zone ale localităţilor, cu 
predominanţă în spaţiile, destinate locuinţelor, zonele destinate tratamentului, odihnei, 
recreerii şi agrementului, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă; 

-să supravegheze aplicarea prevederilor din planurile de urbanism şi amenajarea 
teritoriului, în acord cu planificarea de mediu; 



-să supravegheze operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminării 
accidentale de poluanţi sau depozitării necontrolate de deşeuri şi de a dezvolta sisteme de 
colectare a deşeurilor refolosibile; 

-să aibă personal specializat pentru protecţia mediului şi de a colabora în acest 
scop cu autorităţile pentru protecţia mediului; 

-să asigure, prin serviciile publice şi operatorii economici responsabili, salubrizarea 
stradală, a spaţiilor verzi, pieţelor şi parcurilor publice, şi întreţinerea acestora; 

-să respecte prevederile din planurile de urbanism cu privire la amplasarea 
obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de canalizare, a 
staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale, şi a altor 
obiective, fără a prejudicia ambientul, spaţiile de odihnă, tratament şi recreere, starea de 
sănătate şi de confort a populaţiei; 

-să amenajeze, să întrețină și să dezvolte reţele de canalizare, instalaţiile de 
preepurare/staţiile de epurare şi să ia toate măsurile astfel încât să nu se creeze disconfort 
olfactiv; 

-să respingă solicitările de dezvoltare a proiectelor dacă distanţele minime de 
protecţie sanitară nu sunt respectate sau în zonă sunt instalaţii care produc disconfort şi 
riscuri asupra sănătăţii populaţiei; 

-să controleze în scop preventiv şi la sesizarea publicului, prin serviciile de 
specialitate, activităţile pentru care nu este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei 
integrate de mediu şi care ar putea crea un disconfort olfactiv şi de să dispună măsurile 
legale ce se impun. 

(3). Proprietarii sau administratorii apelor de suprafaţă au obligaţia: 
a).Să asigure curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor la cursurile de apă şi 

lacuri, precum şi decolmatarea lor, atunci când este cazul; 
b).Să asigure conservarea biodiversităţii speciilor de plante şi animale valoroase 

care trăiesc în jurul apelor; 
c).Să planteze de-a lungul cursurilor de apă şi pe malurile apelor stătătoare specii 

forestiere iubitoare de apă, valoroase din punct de vedere ornamental. 
(4).Atunci când pentru executarea unor lucrări autorizate de construcţii sau 

reparaţii la clădiri sau infrastructură este necesar să se intervină pe zonele verzi, 
persoanele sau societăţile care execută aceste lucrări sau, după caz, beneficiarii lor, au 
obligaţia de a folosi cât mai puţin posibil din zona verde, iar după terminarea lucrărilor să 
înlăture toate materialele şi să refacă zonele verzi afectate.  

(5).Dacă lucrările prevăzute la alin. (4) impun tăierea unor arbori sau arbuşti, cei 
care execută aceste lucrări sau, după caz, beneficiarii lor, vor suporta cheltuielile pentru 
plantarea altor arbori sau arbuşti. 

(6).Măsura prevăzută la alin. (5) nu se aplică în cazul când distanţa de la 
instalaţiile subterane urbane (cabluri electrice, ţevi, conducte pentru gaze, alimentare cu 
apă, canalizare, termoficare) până la vegetaţia lemnoasă sacrificată a fost mai mică de 2 
metri în cazul arborilor şi 1,5 metri în cazul arbuştilor. 

(7).În zonele verzi din jurul blocurilor se vor planta numai flori, arbori şi arbuşti 
ornamentali. Cultura plantelor legumicole, care au durată scurtă de vegetaţie şi talie mică, 
este interzisă. Plantarea pomilor fructiferi şi a viţei de vie este permisă numai dacă se 
adoptă forme de conducere decorative - bolţi, pergole, garduri etc. - şi nu urmăresc un 
scop economic sau rezervarea locurilor pentru parcarea autoturismelor.  



(8).Tăierea totală sau parţială a arborilor din parcuri, grădini, scuaruri, aliniamente 
stradale sau din jurul clădirilor va fi făcută numai de lucrătorii operatorului specializat, pe 
baza constatărilor proprii sau la sesizările întemeiate ale cetăţenilor. 

(9).Tăierea totală sau parţială a arborilor este permisă numai în cazurile când 
aceştia reprezintă un pericol real pentru trecători, clădiri sau alte bunuri din apropiere, 
împiedică efectuarea unor lucrări autorizate sau reparaţii la clădiri şi infrastructură, 
creează un disconfort major pentru locuitorii din apropiere sau pun în pericol securitatea 
circulaţiei. 

Atunci când numai părţi ale arborilor creează inconvenientele prevăzute mai sus, 
se vor efectua tăieri parţiale, îndepărtându-se numai ramurile respective. 

Tăierea totală a arborilor se va face la nivelul solului sau, dacă este posibil, din 
rădăcini, fiind interzis să rămână resturi care au un aspect inestetic sau constituie un 
pericol pentru trecători ori siguranţa circulaţiei. 

(10).Persoanele fizice și juridice au obligația de a respecta măsurile obligatorii cu 
privire la întreținerea și înfrumusețarea curților și împrejurimilor acestora, a spațiilor verzi 
din curți și dintre clădiri, a arborilor și arbuștilor decorativi. 

(11).Contravaloarea refacerii zonelor verzi distruse urmare faptelor 
contravenționale săvârșite va fi suportată de către cei care au produs prejudiciile. 

 
Art.28.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).Deteriorarea spaţiilor verzi şi a materialului dendrofloricol existent prin rupere, 
tăiere, călcare sau prin alte mijloace; 

b).Efectuarea tăierilor de arbori/copaci, tăierile de corecţii, defrişări, scoaterea din 
rădăcini a arborilor, arbuştilor, puieţilor sau a lăstarilor, de pe domeniul public/privat al 
municipiului Craiova; 

c).Efectuarea plantărilor de arbori sau arbuşti pentru amenajarea sau refacerea 
zonelor verzi pe alte amplasamente şi fără autorizările legale; 

d).Schimbarea destinaţiei zonelor verzi fără autorizările legale; 
e).Neîntreţinerea în stare corespunzătoare a spaţiilor verzi de către întreţinătorii 

legali; 
 f).Traversarea sau călcarea cu piciorul a zonelor verzi marcate corespunzător cu 

indicatoare; 
     g).Deteriorarea spaţiului verde, urmare producerii unor accidente de circulaţie, în 

urma identificării persoanei vinovate din înscrisurile emise de organele competente; 
h).Nerespectarea măsurile obligatorii cu privire la întreținerea și înfrumusețarea 

curților și împrejurimilor acestora, a spațiilor verzi din curți și dintre clădiri, a arborilor și 
arbuștilor decorativi; 

         i).Însuşirea arborilor doborâţi de fenomene naturale sau a arborilor care au 
fost tăiaţi, scoşi din rădăcini în cadrul unor lucrări specifice, fără aprobarea serviciilor de 
specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova; 

j).Aplicarea unor tratamente cu pesticide fără autorizare. 
Art.29.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).Circulaţia/staţionarea autovehiculelor/vehiculelor/utilajelor de orice fel, în 
parcuri/grădini publice, zone de agrement sau pe zone verzi, cu excepţia celor aparţinând 
instituţiilor de ordine publică, Ministerului Sănătăţii, regiilor/societăţilor subordonate 
Consiliului Local al Municipiului Craiova sau al societăţilor care efectuează lucrări în 
baza unor contracte cu autoritatea locală, caz în care va fi sancționat 
deținătorul/utilizatorul/proprietarul; 

       b).Prepararea alimentelor în parcuri, grădini publice ori pe domeniul public 
prin folosirea grătarelor, sau a altor surse de foc, cu excepţia perimetrelor delimitate în 
care funcţionează legal localuri publice (restaurante, baruri, terase) şi a spaţiilor 
autorizate; 

 c).Nemenţinerea în stare corespunzătoare a locurilor de agrement de către 
deţinătorii legali; 

d).Arderea cauciucurilor, cablurilor sau a altor materiale și bunuri, a deșeurilor 
vegetale, menajere, stradale, industriale sau de altă natură, pe domeniul public/privat al 
municipiului Craiova (străzi, spaţii verzi, parcuri, grădini publice, etc.) sau pe 
proprietățile aparținând persoanelor fizice/juridice situate pe raza municipiului Craiova; 

e).Prelucrarea sau depozitarea unor materiale care emană mirosuri respingătoare 
sau fum. 

 
CAPITOLUL XII. 

DESFĂŞURAREA COMERŢULUI STRADAL ŞI A ACTIVITĂŢILOR 
COMERCIALE , INCLUSIV ÎN PIEȚELE ȘI TÂRGURILE  DIN MUNICIPIUL 

CRAIOVA 
 

Art.30.S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R..L. are următoarele obligaţii, iar 
nerespectarea acestora constituie contravenții dacă nu sunt comise în astfel de condiții 
încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni: 

a).Să încheie cu societăţile de salubrizare contracte ferme de ridicare a deşeurilor 
şi să urmărească respectarea riguroasă a graficelor de ridicare a deşeurilor; 

          b).Să încaseze taxele stabilite de Consiliul Local de la toţi comercianţii, să 
elibereze chitanţe pentru cei care desfașoară activitatea comercială în incinta piețelor; 

c).Să nu taxeze și să nu permită desfășurarea de acte/fapte de comerț care să 
împiedice circulația pietonală, ocuparea domeniului domeniul public/privat al 
Municipiului Craiova în dreptul căilor de acces în instituții și/sau in incinta operatorilor 
economici care își desfășoară activitatea în incinta piețelor; 

d).Să taxeze numai persoanele fizice/juridice/producătorii care comercializează 
produse  în incinta piețelor; 

e).Sa nu taxeze persoanele fizice/juridice care desfășoară comerț în afara incintelor 
piețelor sau târgurilor; 

 Art.31.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).Nedeținerea şi/sau refuzul de a prezenta la control documentele prin care să 
justifice provenienţa produselor, ocuparea amplasamentului, actelor ce atestă calitatea de 
comerciant/producător, reprezentant al unui agent economic, acte de identitate; 



b).Nerespectarea regulilor stabilite de S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA 
S.R..L. privind curăţenia şi ordinea în pieţe, în jurul magazinelor, chioşcurilor unde se 
desfăşoară activitatea de comerţ; 

c).Depozitarea marfurilor, ambalajelor sau a altor materiale decât în locurile 
special amenajată sau pe suprafaţa aprobată cu acord sau taxată; 

d).Blocarea căilor de acces a mijloacelor de transport care efectuează 
aprovizionarea, salubrizarea în pieţe şi intervenţiile în caz de urgenţă; 

e).Folosirea de cântare neverificate şi neomologate; 
f).Neachitarea taxelor stabilite de autoritatea locală pentru activitatea de comerț 

desfășurată și pentru folosirea amplasamentului și neprezentarea la cererea organelor de 
control a dovezii de plată; 

g).Neafişarea la loc vizibil a datelor de identificare şi a preţurilor practicate; 
h).Comercializarea produselor agroalimentare sau de altă natură din mers, pe 

trotuare, alei sau în alte locuri publice decât cele special amenajate şi repartizate; 
i).Nerespectarea programului de acces pentru aprovizionare al autovehiculelor şi 

de staţionare a acestora în incinta piețelor/târgurilor. 
 

  
     CAPITOLUL XIII. 

SANCȚIUNI 
  
 Art.32.(1).Persoanele fizice se sancționează după cum urmează: 
 a)amendă cuprinsă între 500 - 1.000 lei pentru săvârșirea contravențiilor 

prevăzute de art. 4, alin. (1), art. 12, art. 14; 
 b)amendă cuprinsă între 1000 – 1500 lei pentru săvârșirea contravențiilor 

prevăzute de art. 4, alin. (2) și (4), art. 30, lit. b),c),d) și e); 
 c)amendă cuprinsă între 1000 – 2000 lei pentru săvârșirea contravențiilor 

prevăzute de art. 6 alin. (1), art. 13, art. 16, art. 18, art. 21, art. 22, art. 25, art. 26, art. 
28, art. 29, art. 31; 

 d)amendă cuprinsă între 1000 – 2500 lei pentru săvârșirea contravențiilor 
prevăzute de art. 8, alin. (1), art. 23, alin. (1). 

 e)amendă cuprinsă între 1500 – 2000 lei pentru săvârșirea contravențiilor 
prevăzute de art. 4, alin. (3); 

 f)amendă cuprinsă între 2000 – 2500 lei pentru săvârșirea contravențiilor 
prevăzute de art. 10, art. 19.  

 (2).Pentru contravențiile prevăzute de art. 30, lit. b),c),d) și e) se sancționează 
angajații S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R..L. cu atribuții privind încasarea 
taxelor stabilite de Consiliul Local.  

 (3).Persoanele juridice sau operatorii autorizați, după caz, se sancționează 
după cum urmează: 

 a)amendă cuprinsă între 1000 - 1500 lei pentru săvârșirea contravențiilor 
prevăzute de art.12; 

 b)amendă cuprinsă între 1000 - 2.000 lei pentru săvârșirea contravențiilor 
prevăzute de art. 4, alin. (1), art. 14, art. 18,  

 c)amendă cuprinsă între 1000 - 2.500 lei pentru săvârșirea contravențiilor 
prevăzute de art. 23, alin. (1); 



 d)amendă cuprinsă între 1500 - 2.500 lei pentru săvârșirea contravențiilor 
prevăzute de art. (4), alin. (4), art. 21, art. 25, art. 26, art. 28, art. 31. 

 e)amendă cuprinsă între 2000 - 2.500 lei pentru săvârșirea contravențiilor 
prevăzute de art. (4), alin. (2) și (3), art.6, alin. (1), art. 8, alin. (1), art. 10, art. 13, art. 
16, art. 19, art. 22, alin. (1), art. 29, art. 30, alin. (1) lit. a). 

 (4).Pentru contravenția prevăzută de art. 30, lit. a) se sancționează S.C. PIEȚE 
ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R..L. prin reprezentant legal/administrator. 

 (5).Pentru faptele contravenționale prevăzute la art. 19 și art. 22, alin. (1), art. 
29, lit. a) sancțiunile contravenționale se vor aplica proprietarilor 
/utilizatorilor/deținătorilor legali, după caz. 

 (6).Pentru contravenția prevazută de art. 23, alin. (1) polițiștii locali pot dispune și 
măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculelor cu respectarea procedurii prevăzută 
de art. 23, alin. (2). 

(7).Pe lângă sancțiunea contraventională dispusă în cazul săvârșirii contravențiilor 
prevăzute la art. 4, alin. (1), lit. c), e) si l), precum si la art. 4, alin. (2), lit. d), i) si p), 
în termenele notificate de primar, de 30 de zile, sau de persoanele împuternicite de 
acesta, primarul poate aproba executarea de către autoritatea administraţiei publice locale 
a acţiunilor de curăţare şi igienizare. Lucrările se efectuează în numele şi pe cheltuiala 
proprietarilor notificaţi, de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova / S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul local, cu 
condiţia constituirii dreptului de creanţă şi a recuperării cheltuielilor de la proprietarii 
notificaţi în condiţiile legii.  

(8).În toate cazurile în care proprietarul notificat conform alin. (7) nu permite 
accesul în imobilul supus lucrărilor de intervenţie în vederea executării acestora de către 
autoritatea administraţiei publice locale, primarul solicită autorizarea instanţei 
judecătoreşti competente, prin ordonanţă preşedinţială, dată cu citarea părţilor. 

(9).Prin dispoziţia poliţiştilor din cadrul Poliţiei Locale, în cazul faptelor 
menţionate la art. 8, alin. (1), literele d) si g) pe lângă sancțiunea contravențională 
principală se aplică și măsura tehnico-administrativă de ridicare a vehiculelor menționate, 
depozitarea acestora în locuri special amenajate de către R.A.T. S.R.L., contravaloarea 
cheltuielilor pentru ridicare, transport, depozitare, conservare și pază fiind suportată de 
către proprietarul/deţinătorul/utilizatorul bunurilor respective, cu respectarea procedurii 
prevăzută de Regulamentul privind procedura de ridicare, transport și depozitare a 
vehiculelor staționate şi parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al 
municipiului Craiova aprobat prin HCL 130/2017. 

Dispoziţia de ridicare va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: 
- data, ora şi locul ridicării vehiculului; 
- gradul profesional, numele şi prenumele poliţistului local care poate dispune 

măsura tehnico-administrativă, precum şi unitatea din care acesta face parte; 
- indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată; 
- menţiuni privind înregistrarea foto sau video a contraventiei; 
- menţiuni privind avarii vizibile pe vehicul; 
- date privind numărul de înmatriculare/înregistrare şi marca vehiculului. 
(10).Pentru bunurile care fac obiectul contravenţiilor prevăzute la art. 8, alin. (1),  

literele c), e) si f) pe lângă sancțiunea contraventională principală se aplică și măsura 
complementară de eliberarare a domeniului public/privat al municipiului Craiova de către 



SC Salubritate S.R.L./R.A.A.D.P.F.L. Craiova, caz în care polițiștii locali vor întocmi o 
notă de constatare ce va cuprinde cel puțin următoarele informatii:  

-data, ora și locul constatării contravenției; 
-gradul profesional, numele și prenumele polițistului local care poate dispune 

măsura de eliberare a domeniului public/privat al municipiului Craiova, precum și 
instituția în care își desfașoară activitatea; 

-indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată; 
-mențiuni privind înregistrarea foto/video a contravenției; 
-mențiunea privind termenul de eliberare a domeniul proprietate a Municipiului 

Craiova; 
-alte mențiuni privind bunurile aflate pe proprietatea Municipiului Craiova pentru 

care se întocmește nota de constatare. 
  

(11).Pentru bunurile care fac obiectul contravenţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1), 
lit. h) pe lângă sancțiunea contravențională principală se aplică și sancțiunea 
complementară a confiscării prevazută de O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor de către polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova. 

(12).Dispoziția menționată la art. 32, alin. (9) și Nota de constatare mentionată la 
art. 32, alin. (10) întocmite de către polițitștii locali se vor comunica R.A.T. S.R.L., S.C 
Salubritate S.R.L., R.A.A.D.P.F.L. Craiova, după caz, pentru punerea acestora în 
aplicare. 

(13).Sancțiunile contraventionale vor fi aplicate posesorilor/                
proprietarilor/utilizatorilor bunurilor menționate la art. 8, literele c), d), e), f) si g), iar în 
cazul în care aceștia nu sunt prezenți la fața locului, iar polițiștii locali se află în 
imposibilitatea identificarii acestora, sancțiunile contravenționale vor fi aplicate după ce 
posesorii/proprietarii/utilizatorii bunurilor menționate anterior se vor prezenta pentru 
ridicarea acestora, R.A.T. S.R.L., RAADPFL Craiova, SC Salubritate SRL, după caz, 
având obligația de a încasa sumele ocazionate de transportul, depozitarea, conservarea și 
paza acestora și de a anunța Poliția Locală a Municipiului Craiova cu privire la datele de 
identificare ale persoanelor ce și-au recuperat bunurile în vederea întocmirii procesului 
verbal de sancționare. 

(14).Prin dispoziţia poliţiştilor din cadrul Poliţiei Locale, în cazul faptelor 
menţionate la art. 22, alin. (1), literele a), b), c), d), e), n)  - odată cu constatarea 
contravenţiei se poate dispune măsura tehnico-administrativă de ridicare a 
autovehiculelor, cu respectarea Regulamentului privind procedura de ridicare, transport 
și depozitare a vehiculelor staționate şi parcate neregulamentar pe domeniul public/privat 
al municipiului Craiova aprobat prin HCL nr. 130/2017 şi depozitarea acestora în locuri 
special amenajate, contravaloarea cheltuielilor pentru ridicare, transport şi depozitare 
fiind suportată de către proprietarul/deţinătorul/utilizatorul autovehiculelor respective. 

(15). La solicitarea expresă a instituțiilor/societăților/regiilor publice aflate în 
subordinea autorității locale, prin dispoziţia poliţiştilor din cadrul Poliţiei Locale, în cazul 
faptei menţionate la art. 22, alin. (1), literele h) (pentru incinta piețelor/târgurilor) și 
m), odată cu constatarea contravenţiei se poate dispune măsura tehnico-
administrativă de ridicare a autovehiculelor cu respectarea Regulamentului privind 
procedura de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate şi parcate 
neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova aprobat prin 



H.C.L. nr. 130/2017 şi depozitarea acestora în locuri special amenajate, contravaloarea 
cheltuielilor pentru ridicare, transport şi depozitare fiind suportată de către 
proprietarul/deţinătorul/utilizatorul autovehiculelor respective. 

 
CAPITOLUL XIV. 

PROCEDURA DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIILOR 
 

Art.33.Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către: 
a).Primar şi împuterniciţii acestuia; 

          b).Poliţiştii din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova. 
 
Art.34.Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data 

încheierii sau, după caz, a comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii 
prevăzută în prezentul regulament pentru contravenţia săvârşită. 

Art. 35.Plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare a 
contravenţiei se depun spre soluţionare Judecătoriei Craiova in termen de 15 zile de la 
data comunicării actului constatator și sancționator. 

Art.36. Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile O.G. nr. 
2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și cu alte reglementări în vigoare cu privire la gospodărirea localităților 
urbane. 
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