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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii 

 

 Avand in vedere: 
- Art. 39, alin (6) din Legea nr. 241/2006 - legea serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Art. 47, alin (5) din Legea nr. 51/2006 - a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicata, cu modificarile si completarile ulteriare; 

- O.G. nr 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul întocmit de 

Serviciul Urbanism, Serviciul Politie Locala, Compartimentul juridic si raportul Comisiei pentru 

probleme juridice si de disciplina, munca si protectie sociala, comisiei pentru amenajarea teritoriului si 

urbanism, protectia mediului si turism si comisiei economico – financiare si agricultura ; 

 

  

 In temeiul prevederilor art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

Consiliul local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 
 
 Art. 1 Se stabileste si se sanctioneaza contraventiile savarsite pe raza administrativ-teritoriala a 

orasului Valenii de Munte, conform anexei, ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

 Art.2. Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se va face de catre functionarii publici 

din cadrul Politiei Locala si de catre personalul cu atributiuni de control din cadrul Serviciului Urbanism 

din cadrul Primariei Valenii de Munte.. 

 

 Art.3. Amenzile se fac venit la bugetul local al orasului Valenii de Munte. 

 

 Art. 4  Prezenta hotarare intra in vigoare cu data de 01.02.2018 si se completeaza de drept cu 

prevederile legale cuprinse in O.G. 2/2001. 

 
Art. 5 Cu ducerea la indeplinire se insarcinează persoanele indicate la art. 2. 

Hotararea se va afisa la sediul Primariei Valenii de Munte si pe site-ul institutiei. 

 Comunicarea si afisarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Calinoiu Dragos 

                                                                           

CONTRASEMNEAZA: 
                          SECRETAR – Onoiu Elena  - Adina 

VALENII DE MUNTE - 31 ianuarie 2018. 
NR.  12 
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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE    Anexa la HCL nr.12/31 ianuarie 2018 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 

CONTRAVENTII SI SANCTIUNI 
 

 Constituie contraventii urmatoarele fapta operatorului de utilitati publice, daca nu au fost 

savarsita in astfel de conditii incat, potrivit, legii penale, sa fie considerata infractiune si se sanctioneaza 

cu amenda, dupa cum urmeaza: 

 

 

Nr. 

crt. 

Descrierea faptei ce constituie contraventie Cuantumul amenzii (lei) 

1 Nefectuarea interventiilor pentru remedierea avariilor 

produse asupra infrastructurii de apa si canalizare 

interment de 24 de ore de la producerea avariei. 

5.000 - 10.000 

2 Neluarea masurilor de inlaturare a materialelor de pe 

domeniul public si privat (ex. crengi si arbori doborati, 

moloz, pamant, deseuri din constructii) al orasului, in 

urma interventiilor asupra infrastructurii de apa si 

canalizare, electricitate, gaze, telecomunicatii si curenti 
slabi) 

2.000 - 4.000 
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NR.  ________/______________ 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  
privind stabilirea si sanctionarea unei contraventii 

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 
- Art. 39, alin (6) din Legea nr. 241/2006 - legea serviciului de alimentare cu apa 

si de canalizare, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- O.G. nr 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

In nenumarate cazuri au fost  constatate avarii la reteaua de alimentare cu apa, 
avarii ce nu au fost solutionate intr-un termen rezonabil de catre administratorul acesteia. 

Aceste avarii au dus la pierderi insemnate de apa potabila si riscand sa produca daune 
materiale si chiar eventuale accidentari ale cetatenilor. In speta, in anumite conditii meteo 
nefavorabile o avarie la reteaua de apa, pe domeniul public al Orasului Valenii de Munte 
poate pune in pericol participantii la traficul auto si pietonal, transformandu-se in zone cu 
gheata. 

Reteaua de canalizare, aflata in administrarea operatorului de apa si canal prezinta 
multe deficiente, printre cele mai importante fiind capacele de la gurile de camine care se 

prezinta in stare inaintata de degradare si cauzeaza disconfort si daune autovehiculelor ce 
circula pe ele.  

Avand in  vedere si faptul ca traim intr-o societate ce incearca sa reduca consumul 
de resurse naturale si sa eficientizeze acest consum, pierderile de apa potabila din vina 
exclusiva a Administratorului retelei de apa si canal nu pot ramane nesanctionate. 

Operatorii de energie electrica si de gaze naturale efectueaza interventii asupra 

respectivelor retele, fie de intretienere, de repartie sau de bransament nou, lasand in urma 
materiale (ex.crengi taiate din activitatile de toaletare a arborilor pentru degajarea firelor 
de energie electrica, moloz sau pamant rezultata in urma lucrarilor de bansamente), care 
necesita intereventia institutiei noastre pentru curatire si generand astfel cheltuieli cu 
personalul si depozitarea acestor materiale ce in mod normal nu ar trebui sa existe. 

Astfel va rugam sa aprobati prezentul proiect de hotare si sa incadrati in categoria 
contraventiilor urmatoarele fapte ale operatorului de utilitati publice de a nu efectua 

interventii pentru remedierea avariilor produse asupra infrastructurii de apa si canalizare 
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interment de 24 de ore de la producerea avariei si de a nu lua masurile de inlaturare a 
materialelor de pe domeniul public si privat (ex. crengi si arbori doborati, moloz, pamant, 
deseuri din constructii) al orasului, in urma interventiilor asupra infrastructurii de apa si 
canalizare, electricitate, gaze, telecomunicatii si curenti slabi). 

 Solicitam  acest lucru si motivat de faptul ca nu am identificat nici-o prevedere 
legala in legile ce guverneaza aceasta sfera a serviciilor care sa sanctioneze aceasta fapta, 
iar Legea nr. 241/2006 - legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si Legea   
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice permit acest lucru. 
 
 

 
Inspector urbanism  Sef Politie Locala  Consilier juridic 
Chiroiu Nicolae  Petcu Vasile   Chiroiu Elena Adina 
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NR.  ________/______________ 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind stabilirea si sanctionarea unei contraventii 

 
In nenumarate cazuri au fost  constatate avarii la reteaua de alimentare cu apa, 

avarii ce nu au fost solutionate intr-un termen rezonabil de catre administratorul acesteia. 

Aceste avarii au dus la pierderi insemnate de apa potabila si riscand sa produca daune 
materiale si chiar eventuale accidentari ale cetatenilor. In speta, in anumite conditii meteo 
nefavorabile o avarie la reteaua de apa, pe domeniul public al Orasului Valenii de Munte 
poate pune in pericol participantii la traficul auto si pietonal, transformandu-se in zone cu 
gheata. 

Reteaua de canalizare, aflata in administrarea operatorului de apa si canal prezinta 

multe deficiente, printre cele mai importante fiind capacele de la gurile de camine care se 
prezinta in stare inaintata de degradare si cauzeaza disconfort si daune autovehiculelor ce 
circula pe ele.  

Avand in  vedere si faptul ca traim intr-o societate ce incearca sa reduca consumul 
de resurse naturale si sa eficientizeze acest consum, pierderile de apa potabila din vina 
exclusiva a Administratorului retelei de apa si canal nu pot ramane nesanctionate. 

Operatorii de energie electrica si de gaze naturale efectueaza interventii asupra 
respectivelor retele, fie de intretienere, de repartie sau de bransament nou, lasand in urma 
materiale (ex.crengi taiate din activitatile de toaletare a arborilor pentru degajarea firelor 
de energie electrica, moloz sau pamant rezultata in urma lucrarilor de bansamente), care 
necesita intereventia institutiei noastre pentru curatiere si generand astfel cheltuieli cu 
personalul si depozitarea acestor materiale ce in mod normal nu ar trebui sa existe. 

Astfel va supun atentiei spre aprobare prezentul proiect de hotarare si sa incadrati 

in categoria contraventiilor urmatoarele fapte ale operatorului de utilitati publice de a nu 
efectua interventii pentru remedierea avariilor produse asupra infrastructurii de apa si 
canalizare in terment de 24 de ore de la producerea avariei si de a nu lua masurile de 
inlaturare a materialelor de pe domeniul public si privat (ex. crengi si arbori doborati, 
moloz, pamant, deseuri din constructii) al orasului, in urma interventiilor asupra 
infrastructurii de apa si canalizare, electricitate, gaze, telecomunicatii si curenti slabi). 

 
PRIMAR 

FLORIN CONSTANTIN 
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