ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALŞA
BALŞA 337015 nr. 175
TEL 0254648001, 0254648002; FAX 0254648100

E-mail primaria.balsa@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 41/2020
privind stabilirea obligaţiilor, responsabilităţilor şi sancţiunilor pentru faptele săvârşite de
instituţii publice, agenţi economici şi cetăţeni în domeniul bunei gospodăriri a Comunei
Balşa
Consiliul Local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara, convocat în şedinţă ordinară, în
data de 09 noiembrie 2020;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa, nr. 2055/191/30.10.2020, la
proiectul de hotărâre nr. 44/30.10.2020, prin care se propune stabilirea obligaţiilor,
responsabilităţilor şi sancţiunilor pentru faptele săvârşite de instituţii publice, agenţi
economici şi cetăţeni în domeniul bunei gospodăriri a Comunei Balşa;
- Raportul de inspecție nr. 19/14.10.2020, întocmit de Garda Națională de Mediu –
Comisariatul Județean Hunedoara, prin care s-au stabilit transmiterea Hotărârii Consiliului
Local privind stabilirea și sancționarea faptelor care constituie contravenții în domeniul
edilitar gospodăresc, ordinii, curățeniei și igienii publice a circulației rutiere, cu termen de
realizare la data de 16.11.2020;
- Raportul compartimentului agricol, urbanism si amenajarea teritoriului și achiziții
publice nr. 2055/192/30.10.2020, și Avizul favorabil nr. 2055/203/09.11.2020, nr.
2055/196/09.11.2020 al comisiei de specialitate nr. 2: juridică şi de disciplină, din
cadrul Consiliului Local al comunei Balşa;
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările ulterioare, ale
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările
şi completările ulterioare și ale art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată;
În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și d), art. 139, alin. (1) și ale
art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Stabileşte obligaţiile şi responsabilităţile instituţiilor publice, agenţilor
economici şi ale cetăţenilor, precum şi sancţiunile care se aplică pentru faptele ce constituie
contravenţii în domeniul bunei gospodăriri a Comunei Balşa, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 zile de la data aducerii ei la
cunoştinţă publică.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei Balșa prin
compartimentele din aparatul de specialitate.
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Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Prezenta hotărârea se comunică: Primarului comunei Balşa, Instituţiei
Prefectului-Judeţul Hunedoara, la Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean
Hunedoara, se aduce la cunoştinţa publicului prin afişare.
Balşa la, 09 noiembrie 2020
Preşedinte de ședinţă
Țăndău Cosmin-Nicolae

Contrasemnează,
Secretar general,
Jr. Tătulea Silviu-Petru

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară, din data de 09 noiembrie 2020,
sistem de vot liber, cu un număr de ...….voturi ,,pentru”,….. ,,abţineri” şi .......voturi ,,împotrivă”.
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Anexă la HCL nr. 41/2020
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALȘA
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art.1: Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul administrativ al comunei
Balşa, buna gospodărire a localităţii, a patrimoniului public şi privat şi respectarea normelor
de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a
instituţiilor publice, a agenţilor economici şi a altor personae juridice, precum şi a cetăţenilor.
CAPITOLUL II
Obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice locale
Art.2: Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii şi răspunderi:
a) aplică prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, cu respectarea
principiilor prezentei ordonanţe de urgenţă;
b) urmăresc respectarea legislaţiei de protecţia mediului de către operatorii economici care
prestează servicii publice de gospodărie comunală;
c) adoptă programe şi proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localităţilor, cu respectarea
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;
d) să aibă personal specializat pentru protecţia mediului şi să colaboreze în acest scop cu
autorităţile pentru protecţia mediului;
e) promovează o atitudine corespunzătoare a comunităţilor locale în legătură cu importanţa
protecţiei mediului;
f) asigură, prin serviciile publice şi operatorii economici responsabili, luarea măsurilor de
salubrizare a localităţilor, de întreţinere şi gospodărire a spaţiilor verzi, a pieţelor şi a
parcurilor publice;
g) conservă şi protejează spaţiile verzi urbane şi/sau rurale, astfel încât să se asigure suprafaţa
optimă stabilită de reglementările în vigoare. În localităţile în care nu există posibilitatea
asigurării acesteia, conservarea spaţiilor verzi existente este prioritară;
h) supraveghează operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminării accidentale
de poluanţi sau depozitării necontrolate de deşeuri şi dezvoltarea sistemelor de colectare a
deşeurilor refolosibile;
i) iau măsurile necesare prevenirii şi reducerii disconfortului olfactiv provenit de la
activităţile care nu se supun reglementării din punctul de vedere al protecţiei mediului şi
dispun măsurile legale ce se impun;
j) colaborează cu autorităţile competente pentru protecţia mediului în ceea ce priveşte
prevenirea şi reducerea disconfortului olfactiv provenit de la activităţile pentru care este
necesară emiterea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu;
k) aplică prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului cu respectarea
distanţelor prevăzute în legislaţia în vigoare şi dispun măsurile legale ce se impun;
l) resping 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;
m) controlează 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 dispun măsurile legale ce se impun;
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n) reglementează inclusiv prin interzicerea permanentă sau temporară desfăşurarea
activităţilor generatoare de disconfort olfactiv în zonele de locuit, recreere, odihnă, tratament
şi agrement.
CAPITOLUL III
Obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici şi ale altor
persoane juridice.
Art.3: Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le revin
următoarele obligaţii:
1) să realizeze sisteme de automonitorizare inclusiv pentru disconfortul olfactiv şi de a
raporta autorităţii publice teritoriale de protecţie a mediului rezultatele automonitorizării
şi/sau alte date solicitate, precum şi accidentele şi incidentele care pot conduce la pericole de
accidente;
2) să ţină evidenţa strictă a substanţelor şi preparatelor periculoase şi de a furniza informaţiile
şi datele cerute de autoritatea competentă pentru protecţia mediului;
3) să identifice şi să prevină riscurile pe care substanţele şi preparatele periculoase le pot
prezenta asupra sănătăţii populaţiei şi mediului şi de a anunţa iminenţa producerii unor
descărcări neprevăzute sau accidentale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi de
apărare civilă;
4) să aplice, prin sisteme proprii, programe de supraveghere a contaminării radioactive a
mediului, care să asigure respectarea condiţiilor de eliminare a substanţelor radioactive
prevăzute în autorizaţie şi menţinerea dozelor radioactive în limitele admise;
5) să menţină în stare de funcţionare capacitatea de monitorizare a mediului local pentru a
depista orice contaminare radioactivă semnificativă care ar rezulta dintr-o eliminare
accidentală de substanţe radioactive;
6) să întreţină perdelele forestiere şi aliniamentele de protecţie, spaţiile verzi, parcurile,
gardurile vii pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi
eoliană;
7) să prevină, pe baza reglementărilor în domeniu, deteriorarea calităţii mediului geologic;
8) să asigure la amplasarea, proiectarea, construirea şi punerea în funcţiune a obiectivelor de
orice fel, cât şi la schimbarea destinaţiei terenurilor, condiţiile prevăzute în acordul şi în
autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu;
9) să nu ardă miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii
competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice
comunitare pentru situaţii de urgenţă;
10) să ia măsuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcţional, în special a
celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutiere, feroviare şi de navigaţie;
11) să protejeze flora şi fauna sălbatică existente pe acestea, în sensul menţinerii echilibrului
ecologic şi conservării biodiversităţii, precum şi exploatării durabile a resurselor în baza
prevederilor legale în vigoare, pentru a nu crea prejudicii mediului înconjurător şi sănătăţii
umane;
12) să adopte şi/sau 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;
13) 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;
14) să nu schimbe destinaţia terenurilor amenajate ca spaţii verzi prevăzute în planurile
urbanistice;
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15) să nu degradeze mediul prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel,
16) să desfăşoare pe suprafaţa ariilor naturale protejate numai a acelor activităţi conforme
prevederilor planurilor de management şi regulamentelor ariilor naturale protejate;
17) să nu distrugă sau degradeze panourile informative şi indicatoare, construcţiile,
împrejmuirile, barierele, plăcile, stâlpii, semnele de marcaj sau orice alte amenajări de
teritoriul ariilor naturale protejate, din inventarul ariilor naturale protejate;
18) să aprindă şi să folosească focul deschis doar în vetrele special amenajate şi semnalizate
în acest scop de către administratorii sau custozii ariilor naturale protejate;
19) să nu abandoneze deşeuri pe teritoriul ariilor naturale protejate şi de a le evacua de pe
suprafaţa ariei naturale protejate sau de a le depozita doar în locuri special amenajate şi
semnalizate pentru colectare dacă există;
20) să nu intre pe surafaţa ariilor naturale proiejate şi a nu practica sporturi în afara
drumurilor permise accesului public cu mijloace motorizate bazate pe folosirea
combustibililor fosili;
21) să respecte prevederile planurilor de management şi ale regulamentelor ariilor naturale
protejate aprobate conform prevederilor legale;
22) să se legitimeze la solicitarea expresă a personalului de inspecţie şi control prevăzut în
prezenta ordonanţă de urgenţă;
23) să permită accesul în aria protejată a administratorilor sau custozilor precum şi a
împuterniciţilor acestora pe terenurile deţinute cu orice titlu.
24) obligaţia persoanelor fizice de a nu deversa în apele de suprafaţă sau subterane ape uzate,
fecaloid menajere;
CAPITOLUL IV
Obligaţiile cetăţenilor
Art. 4: În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, cetăţenilor le revin următoarele obligaţii:
1) să întreţină perdelele forestiere şi aliniamentele de protecţie, spaţiile verzi, parcurile,
gardurile vii pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi
eoliană;
2) să prevină, pe baza reglementărilor în domeniu, deteriorarea calităţii mediului geologic;
3) să asigure la amplasarea, proiectarea, construirea şi punerea în funcţiune a obiectivelor de
orice fel, cât şi la schimbarea destinaţiei terenurilor, condiţiile prevăzute în acordul şi în
autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu;
4) să nu ardă miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii
competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice
comunitare pentru situaţii de urgenţă;
5) să ia măsuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcţional, în special a
celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutiere, feroviare şi de navigaţie;
6) să protejeze flora şi fauna sălbatică existente pe acestea, în sensul menţinerii echilibrului
ecologic şi conservării biodiversităţii, precum şi exploatării durabile a resurselor în baza
prevederilor legale în vigoare, pentru a nu crea prejudicii mediului înconjurător şi sănătăţii
umane;
7) să adopte şi/sau 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;
8) 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;
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9) să nu schimbe destinaţia terenurilor amenajate ca spaţii verzi prevăzute în planurile
urbanistice;
10) să nu degradeze mediul prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel,
11) să desfăşoare pe suprafaţa ariilor naturale protejate numai a acelor activităţi conforme
prevederilor planurilor de management şi regulamentelor ariilor naturale protejate;
12) să nu distrugă sau degradeze panourile informative şi indicatoare, construcţiile,
împrejmuirile, barierele, plăcile, stâlpii, semnele de marcaj sau orice alte amenajări de
teritoriul ariilor naturale protejate, din inventarul ariilor naturale protejate;
13) să aprindă şi să folosească focul deschis doar în vetrele special amenajate şi semnalizate
în acest scop de către administratorii sau custozii ariilor naturale protejate;
14) să nu abandoneze deşeuri pe teritoriul ariilor naturale protejate şi de a le evacua de pe
suprafaţa ariei naturale protejate sau de a le depozita doar în locuri special amenajate şi
semnalizate pentru colectare dacă există;
15)să nu intre pe surafaţa ariilor naturale proiejate şi a nu practica sporturi în afara drumurilor
permise accesului public cu mijloace motorizate bazate pe folosirea combustibililor fosili;
16) să respecte prevederile planurilor de management şi ale regulamentelor ariilor naturale
protejate aprobate conform prevederilor legale;
17) să se legitimeze la solicitarea expresă a personalului de inspecţie şi control prevăzut în
prezenta ordonanţă de urgenţă;
18) să permită accesul în aria protejată a administratorilor sau custozilor precum şi a
împuterniciţilor acestora pe terenurile deţinute cu orice titlu.
19)să nu deverseze în apele de suprafaţă sau subterane ape uzate, fecaloid menajere;
CAPITOLUL V
Sancţiuni
Art.5: Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000
lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON), pentru
persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:
1. obligaţia persoanelor fizice şi juridice de solicitare şi obţinere a actelor de reglementare
conform prevederilor legale, precum şi a acordului de import/export şi a autorizaţiilor privind
organismele modificate genetic, conform prevederilor legale, în termenele stabilite de
autoritate;
1.1. obligaţia autorităţilor publice locale de a nu schimba destinaţia terenurilor amenajate ca
spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, de a nu reduce
suprafeţele acestora ori obligaţia de a nu le strămuta;
2. obligaţia efectuării bilanţului de mediu, în procedura de obţinere a autorizaţiei de mediu şi,
respectiv, a efectuării raportului de amplasament în procedura de obţinere a autorizaţiei
integrate de mediu, conform deciziei autorităţii competente pentru protecţia mediului;
3. obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale 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;
4. obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a informa publicul privind riscurile
generate de funcţionarea sau existenţa obiectivelor cu risc pentru mediu şi sănătatea
populaţiei;
5. obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale privind adoptarea elementelor
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;
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6. obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale de a reglementa accesul anumitor
tipuri de autovehicule sau a desfăşurării unor activităţi generatoare de disconfort pentru
populaţie în anumite zone ale localităţilor, cu predominanţa în spaţiile destinate locuinţelor,
zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului, inclusiv prin interzicerea
temporară sau permanentă;
7. obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a supraveghea aplicarea prevederilor
din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, în acord cu planificarea de mediu;
8. obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale de a supraveghea operatorii economici
din subordine pentru prevenirea eliminării accidentale de poluanţi sau depozitării
necontrolate d deşeuri şi de a dezvolta sisteme de colectare a deşeurilor refolosibile;
9. obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale de a avea personal specializat pentru
protecţia mediului şi de a colabora în acest scop cu autorităţile pentru protecţia mediului;
10. obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale de a asigura, prin serviciile publice şi
operatorii economici responsabili, salubrizarea stradală, a spaţiilor verzi, pieţelor şi parcurilor
publice, şi întreţinerea acestora;
11. obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale de a respecta 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, tară a prejudicia ambientul, spaţiile de odihnă,
tratament şi recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei;
12. obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale de a amenaja, întreţine şi dezvolta
reţele de canalizare, instalaţiile de preepurare/staţiile de epurare şi de a lua toate măsurile
astfel încât să nu se creeze disconfort olfactiv
12.1. obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a lua măsurile necesare prevenirii
şi reducerii disconfortului olfactiv provenit de la activităţile care nu se supun reglementării
din punctul de vedere al protecţiei mediului şi de a dispune măsurile legale ce se impun;
12.2. obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a respinge 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;
12.3. obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a controla 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 a dispune măsurile legale ce se impun;
12.4. obligaţia autorităţii administraţiei publice locale de a reglementa inclusiv prin
interzicerea permanentă sau temporară a desfăşurării activităţilor generatoare de disconfort
olfactiv în zonele de locuit, recreere, odihnă, tratament şi agrement, unităţi sanitare şi unităţi
de învăţământ;
13. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a furniza şi/sau utiliza informaţii corecte pentru
elaborarea evaluărilor de mediu, evaluărilor impactului asupra mediului, a bilanţurilor de
mediu şi a rapoartelor de amplasament;
14. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a asigura măsuri şi dotări speciale pentru
izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, de a verifica eficienţa
acestora şi de a pune în exploatare numai pe cele care nu depăşesc pragul fonic admis;
15. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a livra, manipula, transporta şi de comercializa
îngrăşămintele chimice şi produsele de protecţie a plantelor ambalate cu inscripţii de
identificare, avertizare, prescripţii de siguranţă şi folosire, în condiţii în care să nu provoace
contaminarea mijloacelor de transport şi a mediului;
16. obligaţiile persoanelor juridice de a stoca temporar îngrăşămintele chimice şi produsele
de protecţie a plantelor numai ambalate şi în locuri unde s-au prevăzut toate măsurile de
securitate;
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17. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a nu folosi îngrăşămintele chimice şi produsele
de protecţie a plantelor în zonele sau pe suprafeţele unde sunt instituite măsuri speciale de
protecţie;
18. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a administra produse de protecţie a plantelor cu
mijloace aviatice numai cu avizul autorităţilor competente pentru protecţia mediului,
autorităţilor competente din domeniu sanitar şi al comisiilor judeţene de bază meliferă şi
stupărit pastoral, potrivit reglementărilor în vigoare, după o prealabilă înştiinţare prin massmedia;
19. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a aplica, în perioada înfloririi plantelor a căror
polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente cu produse de protecţie a plantelor
care sunt selective faţă de insectele polenizatoare;
20. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a nu folosi momeli periculoase în activităţile
de pescuit şi vânătoare, cu excepţia cazurilor special autorizate;
21. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a efectua evaluarea adecvată la realizarea
planurilor sau proiectelor care pot avea impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate
de interes comunitar.
22. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care gestionează suprafeţele terestre şi acvatice
supuse unui regim de conservare ca habitate naturale sau pentru refacere ecologică, de a
aplica măsurile de conservare stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecţia
mediului;
23. obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a asigura condiţii optime de viaţă animalelor
sălbatice ţinute în captivitate legal, sub diferite forme;
24. obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a nu exercita acţiuni care să ducă la distrugerea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice de pe cuprinsul ţării;
25. desfăşurarea de activităţi de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe
piaţa internă a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, terestră şi acvatică, sau a
unor părţi ori produse ale acestora, în stare vie, proaspătă ori semiprelucrată, de persoane
fizice sau juridice neautorizate de autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului;
26. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice, care prospectează, explorează sau exploatează
resursele naturale, de a remedia zonele în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost
afectate;
27. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a executa în termen toate lucrările de asigurare
a migrării faunei acvatice şi de ameliorare a calităţii apei prevăzute în actele de reglementare;
28. obligaţia persoanelor juridice de a aplica măsurile de eliminare a deşeurilor rezultate din
activităţile care implică organisme modificate genetic;
29. obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a asigura dotarea, în cazul deţinerii de nave,
platforme plutitoare sau foraje marine, cu instalaţii de stocare sau de tratare a deşeurilor,
instalaţii de epurare a apelor uzate şi racorduri de descărcare a acestora în instalaţii de mal
sau plutitoare;
30. obligaţiile persoanelor juridice de a amenaja porturile cu instalaţii de colectare,
prelucrare, reciclare sau neutralizare a deşeurilor petroliere, menajere sau de altă natură,
stocate pe navele fluviale şi maritime, şi de a constitui echipe de intervenţie în caz de poluare
accidentală a apelor şi a zonelor de coastă;
31. obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a nu produce poluarea apelor de suprafaţă prin
spălarea de obiecte, produse, ambalaje, materiale;
32. obligaţia persoanelor juridice de a nu deversa în apele de suprafaţă sau subterane ape
uzate, fecaloid menajere;
33. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a nu arunca şi de a nu depozita pe maluri, în
albiile râurilor, apele de suprafaţa şi în zonele umede deşeuri de orice fel;
34. obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a nu introduce în apele de suprafaţă şi în zonele
umede substanţe explozive, tensiune electrică, narcotice sau alte substanţe periculoase,
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Art.6: Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei (RON) la 15.000
lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru
persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:
1. obligaţia persoanelor fizice de a funcţiona cu respectarea prevederilor autorizaţiei de mediu
şi a persoanelor juridice de a funcţiona cu respectarea prevederilor autorizaţiei/autorizaţiei
integrate de mediu pentru activităţile care fac obiectul procedurilor de reglementare din
punctul de vedere al protecţiei mediului, precum şi cu respectarea planului de gestionare a
disconfortului olfactiv;
1.1. obligaţia titularului de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului când
intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la
orice modificare a condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea
modificării;
1.2. obligaţia titularului de a nu desfăşura activităţi sau de a nu realiza proiecte, planuri ori
programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării prevăzute la art. 15
alin. (2), lit. a) până la adoptarea unei decizii potrivit prevederilor art. 16, alin. (4);
2. obligaţia titularilor activităţilor care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de
vedere al protecţiei mediului de a respecta termenele impuse de autoritatea competentă de
protecţia mediului în derularea acestor proceduri;
3. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a diminua, modifica sau înceta activităţile
generatoare de poluare şi/sau disconfort olfactiv la cererea motivată a autorităţilor pentru
protecţia mediului;
4. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a asista persoanele împuternicite cu activităţi de
verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate
celelalte documente relevante;
5. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a prezenta autorităţilor competente pentru
protecţia mediului un document certificat pentru conformitate cu originalul, care cuprinde
obligaţiile asumate privind protecţia mediului, în termen de 60 de zile de la data semnării sau
emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile prevăzute la art. 10
alin.(2);
6. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a facilita verificarea, inspecţia şi controlul
activităţilor ai căror titulari sunt şi prelevarea de probe;
7. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a asigura accesul persoanelor împuternicite la
instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile
de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact
asupra mediului;
8. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a realiza în totalitate şi la termen măsurile
impuse, în conformitate cu actele de reglementare, planul de gestionare a disconfortului
olfactiv şi prevederile legale, de persoanele împuternicite cu verificarea, inspecţia şi controlul
în domeniul protecţiei mediului;
9. obligaţiile persoanelor juridice de a acoperi costurile măsurilor necesare pentru prevenirea
şi/sau reducerea consecinţelor efectelor adverse ale activităţilor cu organisme modificate
genetic;
10. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a produce îngrăşăminte chimice şi produse de
protecţie a plantelor numai prin tehnologii şi biotehnologii autorizate, potrivit prevederilor
legale;
11. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a supraveghea şi asigura depozitarea
îngrăşămintelor chimice potrivit fişei cu date de securitate emisă de producător;
12. introducerea pe teritoriul ţării, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare, de
culturi de microorganisme, plante şi animale vii din flora şi fauna sălbatică, fără acordul
eliberat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului cu consultarea Academiei
Române şi, după caz, a autorităţii centrale pentru sănătate;
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12.1. exportul exemplarelor aparţinând speciilor non - CITES de floră şi faună sălbatică sau
deplasarea acestora în vederea comercializării în una dintre ţările din Uniunea Europeană, cu
excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare, fără acordul pentru export, respectiv fără
certificatul de origine eliberate de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;
13. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a îmbunătăţi performanţele tehnologice în
scopul reducerii emisiilor, disconfortului olfactiv şi de a nu pune în exploatare instalaţiile ale
căror emisii depăşesc limitele stabilite prin actele de reglementare;
14. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a suporta costul pentru repararea unui
prejudiciu şi de a înlătura urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare
producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plăteşte".
15. obligaţia persoanelor fizice şi juridice să nu deverseze în apele de suprafaţă sau subterane
ape uzate, substanţe petroliere sau periculoase, ape care conţin substanţe periculoase.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale
Art.7: Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.8: Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către Primarul comunei
Balşa sau de persoanele împuternicite de către acesta.
Art.9: Sumele provenite din amenzile aplicate în temeiul prezentei hotărâri se fac venit la
bugetul local al comunei Balșa.

Balşa la, 09 noiembrie 2020

Preşedinte de ședinţă
Țăndău Cosmin-Nicolae

Contrasemnează,
Secretar general,
Jr. Tătulea Silviu-Petru
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