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                  ANEXA 
      la H.C.L. al  Sectorului  6 nr. ....../............2022 

                                                                                                            
                 

REGULAMENT 
PRIVIND NORMELE DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ ÎN 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 
 

CAPITOLUL I 

Norme de bună gospodărire, întreținere și salubrizare 

 

ART. 1 Instituțiile publice, operatorii economici, persoanele juridice, asociațiile de 
proprietari/locatari, persoanele fizice-proprietari sau chiriași ai apartamentelor de condominii 
și deținătorii de imobile, persoane fizice sau juridice, sunt obligați să ia măsuri pentru 
asigurarea întreținerii și salubrizării, precum și pentru îmbunătățirea aspectului edilitar al 
clădirilor și echipamentelor, al curților, împrejmuirilor, căilor de acces, al străzilor, drumurilor 
și spațiilor verzi aparținând domeniului public și privat al Sectorului 6, pe care le dețin sub 
orice formă. În acest scop le revin următoarele obligații: 

a) să asigure, potrivit legii, repararea și întreținerea imobilelor construcții, 
provizorii sau definitive, deținute în proprietate sau cu orice alt titlu, prin 
executarea de lucrări care nu modifică structura de rezistență, caracteristicile 
inițiale ale construcțiilor sau aspectul arhitectural al acestora, lucrări care nu 
necesită obținerea unei autorizații de construire, în condițiile prevederilor Legii 
nr. 50/1991 republicată   privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;  

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative 
prevăzute la punctul 55 din Anexa la prezentul Regulament 

b) să asigure întreținerea și salubrizarea incintelor, a spațiilor de depozitare a 
mărfurilor și ambalajelor, în blocuri, în locuințe, anexele gospodărești, curți, 
grădini, alte terenuri pe care le dețin sau le administrează, precum și în 
perimetrul acestora și să ia măsuri, cel puțin o dată pe an și ori de câte ori este 
necesar, pentru eliminarea din aceste perimetre a insectelor şi rozătoarelor. 
Executarea lucrărilor de dezinsecție și deratizare se va face obligatoriu prin 
operatori autorizați pentru efectuarea unor astfel de lucrări. 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctele 1, 54 și 55 din Anexa la prezentul Regulament 

c) să asigure întreținerea și salubrizarea bunurilor mobile și imobile, pe care le 
dețin cu orice titlu sau le administrează și care se află amplasate pe raza 
administrativ teritorială a Sectorului 6, precum: panorile de publicitate, 
indicatoarele rutiere sau de alt tip, stâlpii de iluminat sau aferenți instalațiilor de 
transport în comun, stațiile de așteptare pentru transportul în comun, 
echipamente tehnologice ale furnizorilor de utilități, cutii branșamente 
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gaz/electric, mobilierul stradal, tonete, chioșcuri, rulote, auto-utilitare pentru 
comerț ambulant, autoturisme, alte mașini și utilaje, etc. 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctele 1 și 55 din Anexa la prezentul Regulament 

d) persoanele fizice și juridice, care desfășoară activități economice, sunt obligate 
să întrețină în stare corespunzătoare clădirile, tonetele, chioşcurile unde își 
desfășoară activitatea sau pe care le dețin, prin asigurarea spălării geamurilor și 
vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor, fațadelor,a mobilierului 
comercial, vitrinelor frigorifice,  etc; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative 
prevăzute la punctele 1,2 și 55 din Anexa la prezentul Regulament 

e) proprietarii de imobile (terenuri, clădiri) sunt obligați să le împrejmuiască 
corespunzător, în condițiile stabilite de autorizația de construire solicitată în 
prealabil și să asigure o permanentă stare de curățenie a acestora; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative 
prevăzute la punctul 3 din Anexa la prezentul Regulament 

f) să întrețină în stare corespunzătoare împrejmuirile imobilelor; în cazul 
împrejmuirilor comune obligația de întreținere este proporțională cu dreptul său, 
cu respectarea normelor de bună vecinătate, conform prevederilor Codului civil;  

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative 
prevăzute la punctul 1 din Anexa la prezentul Regulament 

g) să încheie contracte cu operatorul de salubrizare căruia i s-a delegat serviciul de 
salubrizare, să colecteze și să depoziteze deșeurile menajere numai în 
pubele/containere  și/sau în locurile special amenajate; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative 
prevăzute la punctul 4 din Anexa la prezentul Regulament 

h) operatorii economici care își desfășoară activitatea pe raza administrativ-
teritorială a Sectorului 6 sunt obligați să își amplaseze la fiecare intrare din 
stradă un recipient/coș pentru deșeuri, pentru ambalaje și țigări.  

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative 
prevăzute la punctul 5 din Anexa la prezentul Regulament 

i) persoanele fizice și juridice au obligația de a-și arunca resturile menajere doar 
în recipienții de colectare aferenți blocului/casei/spațiului comercial în care 
locuiesc/desfășoară activitatea.  

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative 
prevăzute la punctul 6 din Anexa la prezentul Regulament 

j) să mențină curățenia trotuarelor aferente proprietăților, a părții carosabile, a 
locurilor de parcare pe care le folosesc;  
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Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative 
prevăzute la punctele 1, 7, 9 și 10 din Anexa la prezentul Regulament 

k) să păstreze curățenia și ordinea pe arterele de circulație, străzi, în parcuri, locuri 
de joacă pentru copii, locuri de agrement și în alte locuri publice;  

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative 
prevăzute la punctele 6, 8 și 17 din Anexa la prezentul Regulament 

l) să păstreze în bună stare băncile, coșurile de gunoi stradale, mobilierul urban, 
panourile de afișaj amplasate pe străzi, în parcuri și în alte locuri publice, 
platformele îngropate sau supraterane pentru pre-colectare separată a deșeurilor, 
stațiile mijloacelor de transport în comun, sau orice alte bunuri aparținând 
domeniului public sau privat al municipiului București pe raza Sectorului 6. 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative 
prevăzute la punctele 11 și 12 din Anexa la prezentul Regulament 

m) să nu deterioreze, să ridice sau să mute, fără drept, semnele sau indicatoarele de 
orientare turistică şi rutieră ori a celor care semnalează existenţa unui pericol 
pentru viaţa persoanelor 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative 
prevăzute la punctul 13 din Anexa la prezentul Regulament 

n) persoanele fizice și juridice și instituțiile care dețin imobile, cu orice titlu, 
amplasate pe malurile cursurilor de apă și ale lacurilor de pe raza Sectorului 6 
au obligația de a menține curățenia locuințelor/punctelor de lucru și respectiv a 
zonelor adiacente acestora. 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 1 din Anexa la prezentul Regulament 

o) să întrețină  curățenia spațiilor verzi din jurul blocurilor, spațiilor comerciale, 
instituțiilor publice în care își desfășoară activitatea sau pe care le dețin, să 
îngrijească pomii, florile, peluzele din fața imobilelor și din perimetrul curților 
pe care le dețin sau le administrează. 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctele 14,15,16 și 53 din Anexa la prezentul Regulament. 

ART. 2. Persoanelor fizice și juridice le sunt interzise următoarele fapte: 

a) depozitarea de către persoanele fizice a deșeurilor menajere în containerele care 
aparțin altor blocuri/case/spații comerciale/locuințe vecine, altor asociații de 
locatari/proprietari învecinate, etc; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform art 18 alin (3) din prezentul 
Regulament. 

b) aruncarea și/sau depozitarea pe domeniul public a zăpezii și gheții provenind de la 
imobilele proprietate privată  
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Încălcarea acestei obligații este sancționată conform art.18, alin.(3) din prezentul 
Regulament. 

c) aruncarea sau depozitarea pe străzi, parcuri, terenuri virane, malurile râurilor, 
lacurilor, lângă/pe/sprijinit de tomberoane/pubele, coșuri de gunoi sau alte 
recipiente de colectare a gunoiului, în alte locuri publice, a gunoaielor menajere sau 
a altor reziduuri și deșeuri de orice fel precum: resturi de materiale, gunoi de grajd, 
obiecte uzate (de ex. electrocasnice, obiecte de mobilier, produse textile etc); 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctele 6 și 21 din Anexa la prezentul Regulament. 

d) aruncarea resturilor alimentare, hârtii, fructe, mucuri de țigară, coji de semințe, 
alune, și altele asemenea în alte spații și/sau recipiente decât cele amenajate în acest 
scop.  

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 21 din Anexa la prezentul Regulament. 

e) arderea resturilor de vegetație și menajere în curți, pe străzi, în containere și alte 
recipiente de colectare a gunoiului, pe spațiile verzi aparținând domeniului public 
și privat al Sectorului 6, în parcuri ori în alte locuri publice; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 24 din Anexa la prezentul Regulament. 

f) menținerea de firme, panouri stradale mobile sau reclame deteriorate, murdare, 
incomplete pe fațadele sau acoperișurile imobilelor, în vitrinele magazinelor sau 
amplasate pe străzi, trotuare sau spații verzi;  

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform art. 18 alin.(3) din prezentul 
Regulament. 

g) creșterea animalelor și a păsărilor; creșterea și îngrijirea animalelor și păsărilor de 
orice fel, de către persoane neautorizate, în alte locuri decât cele amenajate și 
autorizate în acest scop, igienizate și dezinfectate și cu respectarea normelor sanitar 
- veterinare de prevenire și transmitere a bolilor la om și animale. Adăposturile 
pentru creșterea animalelor se amplasează conform normelor sanitar-veterinare în 
vigoare. 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 25 din Anexa la prezentul Regulament. 

h) cultivarea grădinilor de legume și zarzavaturi pe domeniul public și privat al 
Municipiului București, pe raza Sectorului 6 de către persoane neautorizate 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 56 din Anexa la prezentul Regulament.  

i) creșterea și/sau găzduirea porumbeilor în condominii. Sunt exceptați crescătorii 
care fac parte dintr-o asociație de profil, au acordul vecinilor pentru a folosi spațiul 
comun din condominii, și dețin toate avizele și acordurile legale necesare.  
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Încălcarea acestei obligații este sancționată conform art. 18 alin.(3) din prezentul 
Regulament. 

j) expunerea/aerisirea/ uscarea rufelor, covoarelor, mochetelor sau oricăror altor 
produse, pe suporturi montate în afara apartamentului, pe hol sau în spațiile comune, 
balcoane, pe garduri sau pe spațiile verzi ori pe trotuarele de gardă din jurul 
condominiilor. 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform art. 18 alin.(3) din prezentul 
Regulament. 

k) spălarea autovehiculelor, utilajelor, căruțelor, covoarelor etc. pe domeniul public și 
privat al municipiului, inclusiv în apele râurilor, pârâurilor, lacurilor aflate pe raza 
Sectorul 6 al Municipiului București. 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctele 26 și 69 din Anexa la prezentul Regulament.  

l) repararea autovehiculelor pe trotuar, pe partea carosabilă sau în orice alte locuri 
publice, neamenajate în acest scop. 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctele 26 și 60 din Anexa la prezentul Regulament.  

m) deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală pe arterele din Sectorul 6 al 
Municipiului București. Prin excepție cu autorizarea administratorului drumului 
public, cu avizul poliției, în conformitate cu procedurile legale pot fi exceptate 
ocazional vehiculele cu tracțiune animală de agrement . 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 27 din Anexa la prezentul Regulament.  

n) păstrarea în suprafața locativă de mărfuri sau alte bunuri care, prin mirosul ce îl 
degajă, deranjează pe ceilalți locatari; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 28 din Anexa la prezentul Regulament.  

o) degradarea, murdărirea sau vandalizarea monumentelor, statuilor sau grupurilor 
statuare de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 29 din Anexa la prezentul Regulament. 

p) lipirea, scrierea sau expunerea de afișe sau anunțuri în alte locuri decât pe panourile 
speciale de afișaj, precum și afișarea lor fără acordul deținătorilor acestor panouri; 

  Încălcarea acestei obligații se sancționează conform articolului 18, alin (3) din 
prezentul Regulament. 

q) satisfacerea nevoilor fiziologice în alte locuri decat cele special amenajate în acest 
scop; 
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Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 30 din Anexa la prezentul Regulament.  

r) depozitarea obiectelor și materialelor de orice fel, fără aviz/autorizație de ocupare a 
domeniului public, precum: utilaje, materiale de construcții, mărfuri, ambalaje, 
tonete, mese, grătare, rastele, copertine pentru maşini, țarcuri, containere, etc. pe 
domeniul public sau privat în Sectorului 6 al Municipiului București.  

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform art. 18 alin.(3) din prezentul 
Regulament. 

ART. 3 Persoanele juridice și persoanele fizice autorizate să execute lucrări de 
construcții, reparații și demolări la clădiri, instalații tehnico - edilitare sau întreținere a acestora 
au următoarele obligații: 

a) să împrejmuiască incintele de construcții, șantierul lucrărilor în execuție și să ia 
măsuri de întreținere corespunzătoare a împrejmuirilor în conformitate cu proiectul 
de organizare de şantier autorizat; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 65 din Anexa la prezentul Regulament . 

b) să depoziteze ordonat toate materialele aprovizionate, inclusiv cele rezultate din 
demolare sau săpături, în interiorul perimetrului aprobat; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 65 din Anexa la prezentul Regulament.  

c) să evacueze de îndată din zonele în lucru pământul, molozul şi alte reziduuri, să 
asigure curățirea autovehiculelor (inclusiv a roților), încărcarea şi etanşarea 
vehiculelor (pentru a preveni împrăștierea încărcăturii) la ieşirea din zona 
construibilă, din stațiile de betoane sau alte asemenea locuri pentru a nu murdări 
străzile și drumurile publice; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctele 62 și 65 din Anexa la prezentul Regulament. 

d) să mențină ordinea şi curățenia pe căile publice din zona de construcții, inclusiv a 
părților din calea publică ce sunt cuprinse în incinta acesteia şi să încheie contracte 
cu un operator licențiat A.N.R.S.C.  autorizat în colectarea, transportul și 
depozitarea deșeurilor, cu excepția persoanelor juridice care au dreptul de a 
transporta deșeurile rezultate din activitatea proprie; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 65 din Anexa la prezentul Regulament. 

e) să nu arunce pământ, moloz, betoane și resturi de materiale de construcții pe 
domeniul public sau privat în Sectorului 6 al Municipiului București; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 65 din Anexa la prezentul Regulament. 
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f) să amenajeze drum de acces în interiorul șantierului și până în stradă, înainte de 
începerea construcției pentru a se evita murdărirea străzilor; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 65 din Anexa la prezentul Regulament.  

g) să evite producerea şi răspândirea prafului,  și prin stropirea cu apă a părților din 
clădirea în curs de demolare şi a molozului încărcat în vehicule; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 65 din Anexa la prezentul Regulament.  

h) să instaleze la loc vizibil, până la închiderea șantierului, un panou de identificare a 
lucrării.  

Încălcarea acestei obligații este sancționată cu sistarea lucrării, conform actelor 
normative prevăzute la punctul 75 din Anexa la prezentul Regulament.  

i) să finalizeze construcțiile începute pe baza autorizației de construire, în condițiile 
și termenele stabilite în aceasta;  

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 58 din Anexa la prezentul Regulament. 

ART. 4. 

(1) Posesorii de animale de companie au următoarele obligații în timpul plimbării 

animalelor pe domeniul public: 

a) să dețină asupra lor și să folosească materiale necesare pentru curățarea locului de 
dejecțiile fiziologice ale acestora; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 33 din Anexa la prezentul Regulament.  

b) să nu permită accesul animalelor de companie în spațiile publice semnalizate în 
acest sens, pe spațiile verzi, în spațiile de joacă amenajate pentru copii, în magazine 
și piețe de desfacere a produselor agroalimentare. Nu vor fi supuși acestui regim 
câinii de serviciu ai structurilor de menținere a ordinii și liniștii publice și câinii 
utilitari; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 34 din Anexa la prezentul Regulament.  

c) să nu lase animalele de companie nesupravegheate pe domeniul public și privat în 
Sectorul 6 al Municipiului București; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 35 din Anexa la prezentul Regulament.  

d) să asigura menținerea câinilor în lesă și purtarea botniței pentru cei din categoria 
câinilor agresivi  
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Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 36 din Anexa la prezentul Regulament.  

(2) Posesorii de animale de companie vor deține carnete de sănătate pentru acestea și 
vor asigura vaccinarea lor în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare. 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 37 din Anexa la prezentul Regulament.  

(3) Posesorii de animale de companie vor asigura o permanentă stare de curățenie și 
igienizare a spațiilor destinate creșterii acestora, luând măsurile necesare în vederea evitării 
poluării olfactive sau expunerii riscului de îmbolnăvire a celorlalte persoane. 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 38 din Anexa la prezentul Regulament.  

(4) Posesorii de animale vor asigura protecția și siguranța, în imobilele cu spații 
comune, a celorlalți proprietari/locatari față de animalele de companie pe care le dețin. Această 
obligație le revine și în timpul plimbării animalului de companie pe domeniul public. 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 39 din Anexa la prezentul Regulament. 

CAPITOLUL II 

Norme privind desfășurarea corespunzătoare a activității de comerț 
în piețe, târguri și oboare 
 

ART. 5. Comercializarea prin desfacerea de produse agroalimentare și de alte mărfuri 
în piețe, târguri și oboare în vederea asigurării ordinii și curățeniei în incinta acestora, se face 
cu respectarea următoarelor reguli: 

a) în piețele agroalimentare de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București se 
comercializează numai produse agroalimentare și alte bunuri aprobate pentru 
comercializare necesare aprovizionării populației sau agenților comerciali de profil; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 40 din Anexa la prezentul Regulament. 

b) este interzisă comercializarea neautorizată a băuturilor alcoolice, precum și 
vânzarea preparatelor calde și reci în incinta piețelor, în afara spațiilor comerciale 
special amenajate în acest scop, autorizate de către organele competente;  

Nerespectarea acestei prevederi este sancționată conform actelor normative prevăzute 
la punctul 73, din Anexa la prezentul Regulament. 

c) comercializarea produselor de origine animală se poate face numai în spațiile 
special amenajate din incinta piețelor, în condițiile sanitar - veterinare stabilite de 
legislația în vigoare. Accesul în spațiile autorizate se poate face numai cu acordul 
scris al organelor sanitar - veterinare pentru produsul, producătorul și ziua 
respectivă. Răspunderea pentru nerespectarea celor de mai sus revine 
comerciantului.  
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Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 73 din Anexa la prezentul Regulament. 

d) Persoanele fizice sunt obligate să respecte programul de funcționare și igienizare a 
piețelor, precum și regulile stabilite de administrația acestora în vederea asigurării 
unui climat civilizat de comerț;  

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 17 din Anexa la prezentul Regulament. 

e) persoanele fizice și juridice sunt obligate să curețe zilnic, de câte ori este necesar, 
spațiile deținute;  

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 1 și 2 din Anexa la prezentul Regulament. 

f) persoanele fizice sunt obligate să păstreze curățenia piețelor, să manifeste un 
comportament civilizat, de natură să nu stânjenească activitatea celorlalți, precum 
buna desfășurare a activității pieței. Se interzice vânzarea ambulantă a semințelor 
comestibile și a altor produse de acest fel care provoacă murdărie;  

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 41 
și 73 din Anexa la prezentul Regulament.  

g) administratorul piețelor va amenaja și întreține în condiții optime de ordine și 
curățenie târgurile, oboarele și piețele agroalimentare. În piață se vor instala pubele 
sau containere acoperite cu capac pentru colectarea și depozitarea  deșeurilor; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctele 41  din Anexa la prezentul Regulament. 

h) Colectarea deșeurilor provenite din piețe, târguri și oboare se va face în mod 
selectiv, pe tipuri de deșeuri și vor fi depozitate în locuri special amenajate. 
Deșeurile predominant vegetale vor fi colectate separat în vederea compostării. 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 43 din Anexa la prezentul Regulament. 

CAPITOLUL III 

Norme privind parcarea vehiculelor și remorcilor pe domeniul public și privat al 
Municipiului București, pe raza Sectorului 6 

 

ART. 6  În scopul  asigurării întreținerii și salubrizării domeniului public și pentru 
fluidizarea circulației și  creșterea nivelului de confort urban al orașului: 

a) parcarea autovehiculelor se face conform indicatoarelor și marcajelor rutiere, în așa 
fel încât să nu fie stânjenită sau blocată funcționarea utilajelor de curățenie și/sau 
deszăpezire a străzilor.  

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 76 din Anexa la prezentul Regulament.  
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b) În situația efectuării lucrărilor de curățenie stradală (măturat/aspirat/spălat) în 
amplasamentele care conțin și locuri de parcare, posesorii de autovehicule au 
obligația să elibereze locurile de parcare, în conformitate cu programele 
anunțate/afișate sau aduse la cunoștința publicului în prealabil. Vehiculele, pot fi 
ridicate prin excepție fără notificarea prealabilă și relocate în cel mai apropiat loc 
disponibil, în vederea desfăşurării activităţii de salubrizare, conform prevederilor 
H.C.L. S. 6 nr. 197/2017, cu modificările și completările ulterioare.  

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform art. 18 alin (3)  din prezentul 
Regulament. 

c) în situația efectuării unor lucrări edilitare (ex. asfaltare) anunțate în prealabil, 
posesorilor de autovehicule le revine obligația de a elibera zona afectată de lucrări, 
pe durata realizării acestora. 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 77 din Anexa la prezentul Regulament. 

d) Se interzice ocuparea domeniului public cu vehicule, în afara spaţiilor marcate 
expres de administratorul domeniului public; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctele 47 și 71 din Anexa la prezentul Regulament.  

e)     Se interzice efectuarea de marcaje neautorizate a locurilor de parcare, precum și 
montarea de blocatoare în locurile de parcare închiriate/utilizate.  

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 78 din Anexa la prezentul Regulament 

CAPITOLUL IV 

Norme specifice privind protecția, conservarea și dezvoltarea parcurilor, 
plantațiilor, zonelor verzi, bazelor și obiectivelor sportive, spațiilor și locurilor de joacă 
pentru copii şi resurselor naturale de importanță locală 

ART. 7. În vederea conservării și dezvoltării parcurilor, zonelor florale, spațiilor verzi 
situate pe raza Sectorului 6, cât și pentru protecția florei, se interzice: 

a) circulația cu motociclete, scutere sau alte vehicule similare în parcuri și în grădini 
publice; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 48 din Anexa la prezentul Regulament. 

b) circulația cu bicicletete este permisă doar pe alei, iar folosirea patinelor cu rotile sau 
a scuterelor nemotorizate în parcuri este permisă numai în locurile semnalizate ca 
atare, cu condiția ca acestea să nu stânjenească circulația pietonilor și să nu pună în 
pericol siguranța acestora; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 49 din Anexa la prezentul Regulament.  
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c) pășunatul în parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii în aer liber, pe 
spațiile verzi situate pe malurile apelor sau pe străzile, situate în intravilan sau 
extravilan, aparținând domeniului public sau privat, pe raza administrativ –
teritorială sau adiacentă a Sectorului 6 al municipiului București; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 50 din Anexa la prezentul Regulament. 

d) lăsarea liberă a animalelor și păsărilor în parcuri, grădini publice, spații verzi, 
drumuri publice aparținând domeniului public și privat al municipiului București, 
raza administrativ –teritorială a Sectorului 6 sau alte locuri oprite accesului 
acestora; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 35 din Anexa la prezentul Regulament. 

e) cosirea neautorizată a ierbii din parcurile și grădinile publice, spațiile verzi 
aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, pe raza Sectorului 
6; 

Nerespectarea acestei prevederi se sancționează conform actelor normative prevazute 
la punctul 61 din Anexa la  prezentul Regulament. 

f) fixarea pe arbori a anunțurilor de orice fel; 

Nerespectarea acestei prevederi se sancționează conform actelor normative prevazute 
la punctul 16 din Anexa la  prezentul Regulament. 

g) degradarea de orice fel a spațiilor verzi, a bazelor/echipamentelor sportive și a 
spațiilor de joacă pentru copii aparținînd domeniului public si privat al Municipiului 
București, pe raza Sectorului 6; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 61 din Anexa la prezentul Regulament. 

h) înscrierea oricăror însemne pe băncile și/sau bunurile aparținând domeniului public, 
precum și montarea acestora de către persoane neautorizate; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 29 din Anexa la prezentul Regulament. 

i) împrăștierea, aruncarea sau folosirea de substanțe chimice toxice sau momeli 
otrăvite pe domeniul public și privat al Municipiului București, pe raza 
administrativ –teritorială a Sectorului 6, cu excepția persoanelor autorizate; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 16 din Anexa la prezentul Regulament. 

j) aruncarea oricărui tip de obiecte și/sau deșeuri din mijloacele de transport în comun, 
care circulă pe raza administrativ-teritorială al Municipiului București, pe raza 
administrativ –teritorială a Sectorului 6; 
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Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctele 51 și 52 din Anexa la prezentul Regulament. 

k) accesul, staționarea, oprirea și circulația autovehiculelor de orice tip pe spațiile 
verzi, în parcuri, locuri de joacă pentru copii, pe trotuare și aleile pietonale 
aparținând domeniului public sau privat al municipiului Municipiului București, pe 
raza administrativ –teritorială a Sectorului 6 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 48 din Anexa la prezentul Regulament. 

CAPITOLUL V 

Întreținerea şi asigurarea viabilității drumurilor publice 

ART. 8. Operatorii economici care execută lucrări edilitare sunt obligați să le efectueze 
astfel încât să asigure fluența și securitatea circulației rutiere și pietonale, informând cetățenii 
asupra perioadei de timp și a lucrărilor efectuate.  

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 65 din Anexa la prezentul Regulament.  

ART. 9. Se va asigura semmnalizarea corespunzătoare pe întreaga durată de existență 
a șantierului precum și curățenia întregului perimetru afectat de lucrări. 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 65 din Anexa la prezentul Regulament.  

ART. 10. Depozitarea deșeurilor rezultate din lucrări se face fără afectarea zonelor 
verzi sau aleilor pietonale, trotuarelor, urmând ca transportul la locurile de depozitare 
autorizate să se facă în aceeași zi. 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctele 56 și 57 din Anexa la prezentul Regulament.  

ART. 11. Operatorii economici care exploatează linii de cale ferată existentă în ampriza 
drumurilor și la trecerile pietonale vor asigura în permanență menținerea în bună stare a 
pasajelor din zona liniilor, precum și menținerea curățeniei și a aspectului corespunzător 
zonelor proprii. 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 72 din Anexa la prezentul Regulament . 

ART. 12. (1) Operatorii economici care execută sau întrețin rețele de instalații 
subterane vor fixa și vor menține la cota stratului de uzură piesele vizibile ca: trape, capace la 
cămine de vizitare, răsuflători de gaze și altele; se va menține în bună stare stratul de uzură pe 
traseul acestor instalații; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 42 și 47 din Anexa la prezentul Regulament. 

(2) Proprietarii rețelelor de cabluri aeriene au obligația de a asigura mentenanța acestora 
și de a lua de îndată măsuri de îndepărtare a celor inactive.  
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Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 71 din Anexa la prezentul Regulament. 

ART. 13.  Se interzice înfundarea gurilor de scurgere de pe străzi și/sau aruncarea 
deșeurilor în acestea de către cetățeni sau de lucrătorii de la serviciile de salubritate în timpul 
curățirii străzilor și rigolelor. 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 46 din Anexa la prezentul Regulament. 

ART. 14. Operatorii economici care administrează spații de parcare cu pază și plată 
sunt obligați să asigure, în permanență, curățirea acestora, precum și întreținerea lor.  

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 17 din Anexa la prezentul Regulament. 

ART. 15. Operatorii economici sunt obligați să întrețină terenurile și spațiile verzi pe 
care le dețin cu orice titlu.  

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform articolului 18, alin (3) din 
prezentul Regulament. 

ART. 16.  Persoanelor juridice și după caz persoanelor fizice le este interzisă: 

a) nerespectarea autorizațiilor și avizelor emise de autoritatea publică locală;  

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctele 58, 59 și 66 din Anexa la prezentul Regulament.  

b) diminuarea dimensiunii trotuarelor prin terase sezoniere, comerț stradal neautorizat 
sau orice alte activități desfășurate fără aprobarea autorității publice locale; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 67 din Anexa la prezentul Regulament.  

c) distrugerea prin circulația cu mijloace de transport și utilaje, sub orice formă, a 
îmbrăcăminții părții carosabile a străzilor, precum și a marcajelor rutiere;  

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 42 și 47 din Anexa la prezentul Regulament. 

d) montarea de indicatoare de circulație pe străzile sectorului 6 fără aprobarea comisiei 
tehnice de circulație a municipiului București; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 64 din Anexa la prezentul Regulament. 

e) Indepartarea, mutarea și/sau degradarea indicatoarelor de circulație, semafoarelor și 
marcajelor amplasate pe rețeaua stradală sau în parcări  

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 13 din Anexa la prezentul Regulament.  
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f) executarea de marcaje de către alte persoane decât cele autorizate, pe străzi, trotuare 
și în parcări, precum și murdărirea stratului de uzură prin pierderi sau scurgeri de 
lubrifianți sau carburant din autovehicule; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctele 13, 63, 68 și 70 din Anexa la prezentul Regulament.  

g) desfacerea pavajelor și executarea de săpături pe străzi, trotuare, în piețe sau parcuri, 
fără avizul autorității publice locale ori în alte condiții decât cele prevăzute în avizul 
acordat pentru lucrare;  

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 42, 47 si 63 din Anexa la prezentul Regulament. 

h) refacerea amprizei drumurilor se face cu respectarea normelor privind proiectarea 
construcției , reabilitarii si modernizarii drumurilor 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 66 din Anexa la prezentul Regulament. 

CAPITOLUL VI 

Norme privind prevenirea risipei de apă, asigurarea folosinței și întreținerea 
instalațiilor de apă şi canalizare cu protejarea mediului înconjurător şi obligațiile 
beneficiarilor 

Art. 17 Pentru reducerea pierderilor de apă, evitarea risipei și pentru introducerea 
ordinii și disciplinei în exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor publice, precum și 
pentru protejarea mediului înconjurător, persoanele fizice și persoanele juridice sunt obligate:  

a) să ia măsuri de eliminare a acumulărilor de apă și de curățire a subsolurilor; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 1 din Anexa la prezentul Regulament. 

b) să nu permită răspândirea sau deversarea direct pe sol a apelor uzate menajere, a 
celor provenite din spălarea bunurilor imobile sau mobile, precum și de la cișmelele 
imobilelor pe care le dețin cu orice titlu; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 44 din Anexa la prezentul Regulament.  

c) să curețe periodic și să mențină în stare de funcționare gurile de scurgere a apelor 
pluviale de pe arterele de circulație, pe care le dețin sau le administrează; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 45 din Anexa la prezentul Regulament. 

d) să nu blocheze gurile de scurgere a apelor pluviale de pe arterele de circulaţie prin 
aruncarea diferitelor deșeuri, frunze sau pamânt; 

Încălcarea acestei obligații este sancționată conform actelor normative prevăzute la 
punctul 46 din Anexa la prezentul Regulament. 
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CAPITOLUL VII 

Sancțiuni contravenționale 

ART. 18.  

(1) Nerespectarea dispozițiilor prezentului Regulament atrage răspunderea persoanelor 
fizice și juridice vinovate; 

(2) Actele normative aplicabile privind contravențiile și cuantumul amenzilor sunt: 

 Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;  
 Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;  
 Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme  de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice; 
 Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor 

de proprietari și administrarea condominiilor; 
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
 O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
 O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului; 
 O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor; 
 O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 
 O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;  
 H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi 

igienizare ale Municipiului Bucureşti. 
 H.C.G.M.B. nr. 180/2017 privind instituirea unor obligații și răspunderi ce revin 

instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire 
a locuințelor și înfrumusețarea acestora 

(3) În afara faptelor cuprinse în prezentul regulament, care sunt prevăzute şi sancţionate 
de actele normative menţionate la alin. (2), reprezintă contravenţii şi se sancţionează: 

      a) cu amendă contravenţională de la 200 lei la 500 lei prentru persoanele fizice, 
nerespectarea dispoziţiilor prevăzute de art.2 lit.a), b), f), i), j), p), r), de art. 6 lit. b) din 
prezentul regulament;    

      b) cu amendă contravenţională de la 500 lei la 2000 lei prentru persoanele juridice, 
nerespectarea dispoziţiilor prevăzute de art.2 lit.a), b), f), i), j), p) r); și de art.6 lit. b) din 
prezentul regulament; 

     c) cu amendă contravențională de la 1000-2000 de lei,  nerespectarea  dispozițiilor 
art 15 din prezentul regulament.          

ART. 19. (1) Persoana sancționată contravențional va fi obligată la plata despăgubirilor, 
în condițiile legii speciale, pentru prejudiciul produs, conform dispozițiilor art. 5 alin. 4 din 
O.G. nr. 2/2001, în limita cheltuielilor efectuate de Sectorul 6 pentru remedierea pagubei. La 
baza determinării prejudiciului stau prețurile din contractele de amenajare și întreținere a 
domeniului public și privat al municipiului București, pe raza Sectorului 6, încheiate de 
A.D.P.D.U. Sector 6 pentru repararea pagubei produse, fără ca prin aceasta să se poată limita 
în vreun fel întinderea reparației, conform prevederilor Codului civil. 
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(2) În cazul sancționării contravenționale, în condițiile recuperării prejudiciului material 
de către A.D.P.D.U. Sector 6 pentru pagubele aduse bunurilor aflate în administrarea sa, 
agentul constatator va comunica A.D.P.D.U. S.6, de urgență, toate elementele necesare 
formulării cererii în fața instanțelor judecătorești, pentru obligarea persoanei sancționate 
contravențional să achite cheltuielile ocazionate din culpa sa. 

CAPITOLUL VIII 

Constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor contravenționale 

ART. 20. Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 18 alin. (3)  se face de către 
următoarele persoane denumite generic agenți constatatori: 

a) Primarul Sectorului 6 al municipiului București și împuterniciții acestuia;  

b) Polițiștii locali din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6. 

ART. 21. Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei şi de aplicare a 
sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării 
acestuia.  

ART. 22. Prevederile referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 
completările completările ulterioare. 

Art. 23. Anexa - Contravenții privind normele de gospodărire locală, întreținere și 
salubrizare și cuantumul amenzilor face parte integrantă din prezentul Regulament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa - Contravenții privind normele de gospodărire locală, întreținere și 
salubrizare și cuantumul amenzilor 

 

Descrierea faptei care intră sub incidența sancțiunii Cuantumul sancțiunii (lei) 
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Nr. 
Crt. 

Persoane Fizice Persoane Juridice 

1. Întreținerea necorespunzătoare a curățeniei și igienei 
bunurilor imobile, deținute cu orice titlu, în spațiile 
acestora și la exterior (art. 42 lit. b); art. 43 lit. d) /Anexa 
1 (a H.C.G.M.B. nr. 120/2010, nerespectare art. 9 alin. (2) 
lit. h)) 

200 - 1000 1.000 - 3.000 

2. Întreținerea necorespunzătoare a curățeniei copertinelor, 
vitrinelor, geamurilor, aferente locuințelor sau punctelor 
de lucru  (art. 42 lit. a); art. 43 lit. b) /Anexa 1    
(a H.C.G.M.B. nr. 120/2010, nerespectare art. 9 alin. (2) 
lit. j)) 

200 - 500 500 - 2000 

3. Nerespectarea obligațiilor de salubrizare și igenizare a 
terenurilor deținute cu orice titlu, a obligației de 
împrejmuire (art. 42 lit. e); art. 43 lit. f) /Anexa 1    
(a H.C.G.M.B. nr. 120/2010, nerespectare art. 9 alin. (2) 
lit. i)) 

200 - 500 3.000 - 5.000 

4. Refuzul încheierii contractelor de salubrizare pentru 
evacuarea deșeurilor menajere (art. 42 lit. a); art. 43 lit.d) 
/Anexa 1 (a H.C.G.M.B. nr. 120/2010, nerespectare art. 9 
alin. (2) lit. a)) 

200 - 500 1.000 – 3.000 

5. Neîndeplinirea obligației de a amplasa coșuri metalice la 
fiecare intrare a punctului de lucru (art. 43 lit. a) /Anexa 1 
(a H.C.G.M.B. nr. 120/2010, nerespectare art. 10)) 

- 300 - 1.000 

6. Depozitarea de deșeuri menajere şi asimilabile în coşurile 
de deşeuri stradale sau pe arterele de circulaţie (art. 42    
lit. a); art. 43 lit. a) /Anexa 1 (a H.C.G.M.B. nr. 120/2010, 
nerespectare art. 9 alin. (2) lit. g)) 

200 - 500 300 - 1.000 

7. Neîndeplinirea obligației de a efectua și asigura zilnic 
curățenia trotuarelor și spălarea săptămânală a trotuarelor 
adiacente spațiilor de locuit, punctelor de lucru (art. 42    
lit. e); art. 43 lit. b) /Anexa 1 (a H.C.G.M.B. nr. 120/2010, 
nerespectare art. 27 alin. (1) lit. d)) 

200 - 500 500 – 2.000 

8. Neasigurarea menținerii stării de salubritate a locurilor de 
parcare pe care le au în folosință din domeniul public    
(art. 42 lit. e); art. 43 lit.b) /Anexa 1 (a H.C.G.M.B.    
nr. 120/2010, nerespectare art. 27 alin. (1) lit. e)) 

200 - 500 500 – 2.000 

9. Neîndeplinirea obligației de a asigura curățenia în 
perimetrul unde își desfășoară activitatea (art. 42 lit. a); 
art. 43 lit. a) /Anexa 1 (a H.C.G.M.B. nr. 120/2010, 
nerespectare art. 29 lit. c)) 

200 - 500 300 – 1.000 

10. Neasigurarea menținerii stării de salubritate a locurilor de 
parcare pe care le au în folosință din domeniul public    
(art. 22 lit. a)) /Anexa 3 (a Anexei (a H.C.G.M.B.    
nr. 124/2008, nerespectare art. 11 lit. c) 

500 - 1.000 - 

11. Neîndeplinirea obligației de a păstra în bună stare 
mobilierului stradal şi urban, a recipientelor de colectare a 
deşeurilor stradale 
public (art. 42 lit. e); art. 43 lit.b) /Anexa 1 (a H.C.G.M.B. 
nr. 120/2010, nerespectare art. 27 alin. (2) lit. d)) 

200 - 500 500 – 2.000 
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12. Neîndeplinirea obligației de a păstra în bună stare bunuri 
imobile aflate în locuri publice prin scriere sau desenare , 
fără drept, precum și dezlipirea sau distrugerea, fără drept, 
a reclamelor, anunţurilor şi afişelor legal expuse    
(art. 3 alin. (1) lit. a)) /Legea nr. 61/1991, nerespectare    
art. 2 pct. 14)) 

100 - 500 - 

13. Deteriorarea semnelor sau indicatoarelor rutiere (art. 3 
alin. (1) lit. b)) /Legea nr. 61/1991, nerespectare art. 2    
pct. 16)) 

200 - 1.000 - 

14.  Neîndeplinirea obligației de a păstra curățenia spațiilor 
verzi (art. 2) / Anexa 1 (a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, 
nerespectare art. 2 lit. j)) 

50 - 100 1.000 -10.000 

15. Ruperea sau deteriorarea florilor din perimetrul spațiilor 
verzi (art. 2) / Anexa 1 (a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, 
nerespectare art. 2 lit. a)) 

50 - 100 1.000 - 10.000 

16. Deteriorarea arborilor prin  decojire, tăierea de ramuri, 
baterea de corpuri străine, turnarea de substanțe toxice sau 
inflamabile din perimetrul spațiilor verzi (art. 2) / Anexa 
1 (a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, nerespectare art. 2 lit. b)) 

50 - 100 1.000 - 10.000 

17. Nerespectarea obligației de a păstra curățenia trotuarelor, 
arterelor de circulaţie, cât şi a parcurilor, locurilor de 
pentru copii, pieţelor, oboarelor şi a altor locuri publice 
(art. 42 lit. e); art. 43 lit.b) /Anexa 1 (a H.C.G.M.B.    
nr. 120/2010, nerespectare art. 27 alin. (1) lit. a)) 

200 - 500 500 – 2.000 

18. Încălcarea obligației de a preda deșeurile de echipamente 
electrice şi electronice operatorului care desfășoară 
programe de colectare (art. 42 lit. a)) /Anexa 1 (a 
H.C.G.M.B. nr. 120/2010, nerespectare art. 22 alin. (4)) 

200 - 500 - 

19. Depozitarea sacilor cu deșeuri pe domeniul public în zona 
intersecților, pe spațiile verzi (art. 42 lit. e); art. 43 lit.b) 
/Anexa 1 (a H.C.G.M.B. nr. 120/2010, nerespectare art. 27 
alin. (2) lit. a)) 

200 - 500 500 – 2.000 

20. Depunerea deșeurilor medicale în containerele de 
colectare a deșeurilor municipale (art. 42 lit. e); art. 43 
lit.b) /Anexa 1 (a H.C.G.M.B. nr. 120/2010, nerespectare 
art. 27 alin. (2) lit. b)) 

200 - 500 500 – 2.000 

21. Aruncarea biletelor de călătorie, a resturilor de ţigări, a 
hârtiilor şi a altor tipuri de deşeuri (art. 42 lit. e))    
/Anexa 1 (a H.C.G.M.B. nr. 120/2010, nerespectare art. 27 
alin. (2) lit. e)) 

200 - 500 - 

22. Introducerea deșeurilor cu regim special în recipientele de 
precolectarea a deșeurilor menajere (art. 42 lit. e); art. 43 
lit.d) /Anexa 1 (a H.C.G.M.B. nr. 120/2010, nerespectare 
art. 27 alin. (2) lit. f)) 

200 - 500 1.000 – 3.000 

23. Nerespectarea obligației de către agenții economici de a 
depozita separat deșeurile de cele ale asociației unde își 
desfășoară activitatea (art. 149 lit.c) /Anexa 1    
(a H.C.G.M.B. nr. 345/2020, nerespectare art. 34 alin. (4)) 

- 2.000-4.000 

24. Arderea neautorizată a oricărui tip de deșeu indiferent de 
forma de proprietate a terenului pe care se face acest lucru 

200 – 1.000 2.000-4.000 
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 (art. 42 lit. b); art. 43 lit.e) /Anexa 1 (a H.C.G.M.B.    
nr. 120/2010, nerespectare art. 11) 

25. Creșterea , a animalelor și păsărilor pentru consum, piele, 
blană și tracțiune, a albinelor, viermilor de mătase și 
asimilate acestora (art. 42 lit. a); art. 43 lit.b))/Anexa 1    
(a H.C.G.M.B. nr. 120/2010, nerespectare art. 33) 

200 - 500 500 – 2.000 

26. Repararea și spălarea vehiculelor sau a obiectelor casnice 
pe spațiilor verzi (art. 3) / Anexa 1 (a H.C.G.M.B.    
nr. 304/2009, nerespectare art. 3 lit. i)) 

100 - 200 1.000 -2.500 

27. Nerespectarea obligațiilor de către conducătorii de 
vehicule cu tracțiune animală  (art. 98 alin. 4 lit. d))    
/O.U.G. nr. 195/2002, nerespectare art. 102 alin. 1 pct.16) 

9 – 20  puncte  - 

28. Nerespectarea obligației de a se conforma planului de 
gestionare a disconfortului olfactiv (art. 96 alin. 3)    
/ O.U.G. nr. 195/2005, nerespectare art. 96 alin. 3 pct.9 ) 

7.500 -15.000 50.000-100.000 

29. Distrugerea totală sau parţială a mobilierului urban, 
statuilor, monumentelor, împrejmuirilor si fântânilor 
arteziene (art. 2) / Anexa 1 (a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, 
nerespectare art. 2 lit. e)) 

50 - 100 1.000 - 10.000 

30. Săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene    
(art. 3 alin.1 lit. b))/ Legea nr. 61/1991, nerespectare art. 2 
pct. 1) 

200 – 1.000 - 

31. Neasigurarea etanșării vehiculelor cu care se transportă 
deșeuri, inclusiv prin acoperirea cu prelată (art. 148 lit. c); 
art. 149 lit.d) /Anexa 1 (a H.C.G.M.B. nr. 345/2020, 
nerespectare art. 14 alin. 1 lit. e)) 

1.000-3.000 3.000-5.000 

32. Neîndeplinirea obligației de menținere în stare tehnică 
corespunzătoare a autospecialelor (art. 149 lit.d) /Anexa 1 
(a H.C.G.M.B. nr. 345/2020, nerespectare art. 37 alin. 2) 

- 3.000-5.000 

33. Încălcarea obligației de a deține materialele necesare 
curățării deșeurilor fiziologice a animalului de companie 
pe domeniul public (art. 42 lit. a)) /Anexa 1 (a H.C.G.M.B. 
nr. 120/2010, nerespectare art. 34 alin. (1) lit. a)) 

200 - 500 - 

34. Permiterea accesului animalului de companie pe spațiul 
verde, în spaţiile de joacă amenajate pentru copii, în 
magazine şi pieţe de desfacere a produselor 
agroalimantare (art. 42 lit. a) /Anexa 1 (a H.C.G.M.B.    
nr. 120/2010, nerespectare art. 34 alin. (1) lit. b)) 

200 - 500 - 

35. Lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor  
care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri    
(art. 3 alin. (1) lit. a)) /Legea nr. 61/1991, nerespectare    
art. 2 pct. 17)) 

100 - 500 - 

36. Plimbarea animalului de companie fără lesă și a celui 
periculos fără botniță (art. 42 lit. a)) /Anexa 1    
(a H.C.G.M.B. nr. 120/2010, nerespectare art. 34 alin. (1) 
lit. c)) 

200 - 500 - 

37. Nedeținerea carnetelor de sănătate ale animalelor de 
companie și nevaccinarea acestora (art. 42 lit. a))    
/Anexa 1 (a H.C.G.M.B. nr. 120/2010, nerespectare art. 34 
alin. (2) ) 

200 - 500 - 
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38. Neasigurarea unei stări de permanentă curățenie și 
igenizare a spațiilor destinate creșterii animalelor de 
companie și neluarea măsurilor pentru prevenirea poluării 
olfactive (art. 42 lit. a)) /Anexa 1 (a H.C.G.M.B.    
nr. 120/2010, nerespectare art. 34 alin. (3) ) 

200 - 500 - 

39. Încălcarea obligației de a asigura protecția și siguranța 
celorlalți locatari în spațiile comune și în timpul plimbării 
pe domeniul public (art. 42 lit. d) /Anexa 1 (a H.C.G.M.B. 
nr. 120/2010, nerespectare art. 34 alin. (4) ) 

1000 - 3000 - 

40. Comercializarea de produse şi servicii de piaţă, altele 
decât cele înscrise în autorizaţia de funcţionare (art. 73 
alin. 3; art. 74)) / O.G. nr. 99/2000, nerespectare art. 73 
alin. 3 ) 

100 - 1.000 200 - 2.000 

41. Neîndeplinirea obligației de asigurare și întreținere a 
curățeniei în târgurile, oboarele, pieţele agro-alimentare 
(art. 43 lit. e)) /Anexa 1 (a H.C.G.M.B. nr. 120/2010, 
nerespectare art. 30 alin. (1) lit. a)) 

- 2.000-4.000 

42. Degradarea totală sau parțială a platformei drumului, a 
elementelor care fac parte integrantă din drum; ( art. 43  
lit. h) din OG. nr. 43 / 1997) 
Degradarea și / sau distrugerea elementelor de siguranță 
ale drumului, a dotărilor și a dispozitivelor de semnalizare; 
( art. 43 lit. i) din OG. nr. 43 / 1997) 

2000-6000 2000-6000 

43. Necolectarea deșeurilor rezultate din activitatea pieței în 
mod selectiv (art. 43 lit. e)) /Anexa 1 (a H.C.G.M.B.    
nr. 120/2010, nerespectare art. 30 alin. (3)) 

- 2.000-4.000 

44. Răspândirea sau deversarea directă pe sol a apelor uzate 
menajere (art. 42 lit. e); art. 43 lit. a) /Anexa 1    
(a H.C.G.M.B. nr. 120/2010, nerespectare art. 27 alin. (2) 
lit. c)) 

200 - 500 300 – 1.000 

45. Nerespectarea obligației de către persoanele care dețin sau 
administrează, de a curăţa periodic şi de a menţine în stare 
de funcţionare gurile de scurgere a apelor pluviale de pe 
arterele de circulaţie (art. 42 lit. e); art. 43 lit. f) /Anexa 1 
(a H.C.G.M.B. nr. 120/2010, nerespectare art. 27 alin. (3)) 

200 - 500 3.000 - 5.000 

46. Blocarea gurilor de scurgere a apelor pluviale de pe 
arterele de circulaţie prin aruncarea diferitelor deșeuri 
frunze sau a pământului (art. 42 lit. e); art. 43 lit. f) /Anexa 
1 (a H.C.G.M.B. nr. 120/2010, nerespectare art. 27    
alin. (4)) 

200 - 500 3.000 - 5.000 

47. Ocuparea, sub orice formă, a părții carosabile, a 
acostamentului, a zonei de siguranță a podurilor, a stațiilor 
mijloacelor de transport în comun, a spațiilor de control 
sau serviciu ale administratorului drumului, a șanțurilor, a 
trotuarelor, a pistelor și a zonelor de siguranță ale 
drumului, precum și afectarea stării de curățenie a 
acestora; (art. 43 lit. e) din OG nr. 43 / 1997) 

2.000 – 6.000 2.000 – 6.000 

48. Accesul în parcurile si gradinile publice cu autovehicule, 
motociclete, a altor mijloace de transport motorizate, a 
utilajelor, precum si a vehiculelor cu tractiune animala 

3.000 – 5.000 - 
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(art. 5) /(din H.C.G.M.B. nr. 114/2004, nerespectare    
art. 1) 

49. Deplasarea pe biciclete, tricicluri în afara traseelor special 
amenajate, cu excepția persoanelor cu handicap locomotor 
(art. 3) / Anexa 1 (a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, 
nerespectare art. 3 lit. c)) 

100 - 200 1.000 -2.500 

50 Încălcarea obligației privind pășunatului în parcuri, 
grădini publice, locuri de joacă pentru copii în aer liber, pe 
spațiile verzi situate pe malurile apelor sau pe străzile, 
situate în intravilanul sau extravilanul Municipiului 
București (art. 5) / Anexa 1 (a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, 
nerespectare art. 5 lit. c)) 

200 – 1.000 1.000 – 5.000 

51. Aruncarea, lăsarea ori abandonarea pe drumul public de 
obiecte, materiale, substanţe sau vehicule (art. 98 alin. 4 
lit. d)) / O.U.G. nr. 195/2002, nerespectare art. 102 alin. 1 
pct. 23) 

9 – 20 puncte 
amendă 

- 

52. Aruncarea de obiecte de orice fel pe fereastra sau ușa 
mijlocului de transport în comun (pct. 2 iii. Capitolul XIII) 
/(Regulamentul serviciului comunitar de transport public 
local de călători în Regiunea București Ilfov 2021 adoptat 
în temeiul mandatului acordat prin H.C.G.M.B.    
nr. 230/2021, nerespectare pct. 1 lit. n) 

100 - 500 - 

53.  Nerespectarea obligațiilor proprietarilor şi deţinătorilor 
de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a întreţine perdelele 
forestiere şi aliniamentele de protecţie, spaţiile verzi, 
parcurile, gardurile vii pentru îmbunătăţirea capacităţii de 
regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi eoliană (art. 96 
alin. 1) / O.U.G. nr. 195/2005, nerespectare art. 96 alin. 1 
pct. 6 ) 

3.000-6.000 25.000-50.000 

54. Nerespectarea obligațiilor proprietarilor şi deţinătorilor de 
terenuri cu titlu sau fără titlu, de a lua 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 (art. 96    
alin. 1) / O.U.G. nr. 195/2005, nerespectare art. 96 alin. 1 
pct. 10 ) 

3.000-6.000 25.000-50.000 

55. Nerespectarea obligațiilor autorităţilor administraţiei 
publice locale, precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, 
după caz, de a adopta şi/sau aplica 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 (art. 96 alin. 1)    
/O.U.G. nr. 195/2005, nerespectare art. 96 alin. 1 pct. 12 ) 

3.000-6.000 25.000-50.000 

56. Nerespectarea obligațiilor autorităţilor administraţiei 
publice locale, precum şi a persoanelor fizice şi juridice, 
după caz, de a nu schimba destinaţia terenurilor amenajate 
ca spaţii verzi prevăzute în planurile urbanistice (art. 96 
alin. 1) / O.U.G. nr. 195/2005, nerespectare art. 96 alin. 1 
pct. 14 ) 

3.000-6.000 25.000-50.000 
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57. Nerespectarea obligațiilor persoanelor fizice şi juridice 
care execută lucrări de construcţii, modernizări, renovări, 
demolări, intervenţii edilitare de orice natură să nu 
abandoneze sau să depoziteze deşeuri provenite din 
construcţii şi/sau demolări pe domeniul public sau privat 
(art. 42 lit. d); art. 43 lit. f) /Anexa 1 (a H.C.G.M.B.    
nr. 120/2010, nerespectare art. 28 lit. g)) 

1.000 - 3.000 3.000 – 5.000 

58.  Executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără 
autorizaţie de construire, de către investitor şi executant 
(art. 26 alin. (2)) /Legea nr. 50/1991, nerespectare art. 26 
alin. 1 lit. a)) 

1.000- 100.000 1.000 - 100.000 

59. Nerespectarea obligațiilor privind aducerea terenului la 
starea iniţială de către investitor, după terminarea 
lucrărilor, precum şi a realizării lucrărilor de curăţare, 
amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului 
şi/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata 
execuţiei, o dată cu încheierea lucrărilor de bază (art. 26 
alin. (2)) /Legea nr. 50/1991, nerespectare art. 26 alin. 1 
lit. e)) 

5.000 - 20.000 5.000-20.000 

60. Efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere a 
autovehiculului în perimetrul parcajului (art. 22 alin. (1) 
lit. b) /Anexa 3 (a Anexei  H.C.G.M.B. nr. 124/2008, 
nerespectare art. 21 lit. b))) 

1.500 – 2.500 - 

61. Producerea de tăieri neautorizate sau vătămări ale 
arborilor și arbuștilor, deteriorări ale aranjamentelor 
florale și ale gazonului, ale construcțiilor și instalațiilor 
utilitare și ornamentale existente pe spțiile verzi  
(HCGMB nr. 304/31.08.2009 Anexa1,  art. 2) 

50 -100 
 
 

1.000 -10.000 

62.  Pătrunderea pe drumurile publice modernizate cu un 
vehicul care are pe roţi sau pe caroserie noroi ce se depune 
pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, 
substanţe sau materiale ce pun în pericol siguranţa 
circulaţiei(art. 98 alin. 4 lit. d)) / O.U.G. nr. 195/2002, 
nerespectare art. 102 alin. 1 pct. 26 ) 

9 – 20 puncte 
amendă   

- 

63.  Amplasarea de către persoanele juridice în zona drumului 
public de dispozitive care pot fi confundate cu 
indicatoarele ori instalaţiile care servesc la semnalizarea 
rutieră, precum și realizarea de construcţii sau instalaţii ori 
crearea de alte obstacole de natura să le limiteze 
vizibilitatea sau eficacitatea (art. 98 alin. 4 lit. e))    
/ O.U.G. nr. 195/2002, nerespectare art. 105 pct.5 ) 

- 21 – 100              
puncte amendă   

64.  Instituirea de restricţii de circulaţie pe drumurile publice 
fără autorizaţia administratorului drumului şi avizul 
poliţiei rutiere (art. 98 alin. 4 lit. e)) / O.U.G. nr. 195/2002, 
nerespectare art. 105 pct. 6 ) 

- 21 – 100              
puncte amendă   

65. Nerespectarea obligațiilor persoanelor fizice şi juridice 
prevederilor Brevetului Verde (art. 2) / (a H.C.G.M.B.    
nr. 205/2009, nerespectare pct. 1 - 6 Anexa a H.C.G.M.B.    
nr. 205/2009) 

500 – 3.000 1.500 – 5.000 
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66. Încălcarea obligației privind întocmirea documentaţiilor 
privind proiectarea construcţiei, reabilitarea şi 
modernizarea drumurilor cu respectarea planurilor de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu obțineea avizele 
cerute(art. 61 alin. 1 lit. a)) / O.G. nr. 43/1997 rep., 
nerespectare art. 25) 

2.000 - 6.000 2.000 - 6.000 

67. Încălcarea obligației de a obține acordul administratorului 
drumului pentru amplasarea unor obiective economice sau 
de alta natura, care implică modificări ale traseului, ale 
elementelor geometrice sau ale structurii de rezistență a 
acestuia (art. 61 alin. 1 lit. a)) / O.G. nr. 43/1997 rep., 
nerespectare art. 26) 

2.000 - 6.000 2.000 - 6.000 

68. Încălcarea obligației de a nu intra pe drum pentru vehicule 
cu noroi pe roţi sau pe şenile, precum şi pierderea, prin 
scurgerea din vehicule, în timpul transportului, de 
materiale de construcţie sau de alte materii (art. 61 alin. 1 
lit. a)) / O.G. nr. 43/1997 rep., nerespectare art. 43 lit. b)) 

2.000 - 6.000 2.000 - 6.000 

69. Încălcarea obligației de a curăţa sau spălarea vehiculelor 
de pământ, de materiale sau de alte substanţe, înainte de a 
pătrunde în drum, pe suprafeţele special amenajate prin 
grija administratorului drumului (art. 61 alin. 1 lit. a))    
/ O.G. nr. 43/1997 rep., nerespectare art. 43 lit. c)) 

2.000 - 6.000 2.000 - 6.000 

70. Scurgerea lubrifianţilor, a unor produse inflamabile, 
toxice sau de alta natură (art. 61 alin. 1 lit. a)) / O.G.    
nr. 43/1997 rep., nerespectare art. 43 lit. d)) 

2.000 - 6.000 2.000 - 6.000 

71. Ocuparea, sub orice formă, a părţii carosabile, a 
acostamentului, a zonei de siguranţă a podurilor, a staţiilor 
mijloacelor de transport în comun, a spaţiilor de control 
sau serviciu ale administratorului drumului, a şanţurilor, a 
trotuarelor, a pistelor şi a zonelor de siguranţă ale 
drumului, precum şi afectarea stării de curăţenie a acestora 
(art. 61 alin. 1 lit. a)) / O.G. nr. 43/1997 rep., nerespectare 
art. 43 lit. e)) 

2.000 - 6.000 2.000 - 6.000 

72. Încălcarea obligației persoanelor  care dețin calea ferată, 
de a întreţine trecerilor la acelaşi nivel, paza şi securitatea 
în limitele zonei de siguranţă (art. 61 alin. 1 lit. a))    
/ O.G. nr. 43/1997 rep., nerespectare art. 32 alin. 2)) 

2.000 - 6.000 2.000 - 6.000 
 
 
 

73. Desfășurarea oricărui exercițiu comercial cu încălcarea 
prevederilor art. 5 alin. (1) din O.G. nr. 99/2000, se 
sancționează conform art. 73 punctul 1și art. 74 din    
O.G. nr. 99/2000 

Suspendarea 
activității comerciale 
până la data 
autorizării și amendă 
de 
a) 200 lei – 500 lei 
pentru structurile de 
vânzare cu suprafață 
mică; 
b) 500 lei – 1000 lei 
pentru structurile cu 
suprafață medie; 

Suspendarea 
activității 
comerciale până la 
data autorizării și 
amendă de 
a) 400 lei – 1000 lei 
pentru structurile 
de vânzare cu 
suprafață mică; 
b) 1000 lei – 2000 
lei pentru 
structurile cu 
suprafață medie; 
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c) 1000 lei – 2000 lei 
pentru structurile  cu 
suprafață mare; 
d) 100 – 200 lei 
pentru comercianții 
ambulanți; 
e) 500 lei – 1000 lei 
pentru comercianții 
care practică vânzări 
în afara spațiilor 
comerciale și pentru 
cei care practică 
vânzări directe; 

c) 2000 lei – 4000 
lei pentru 
structurile  cu 
suprafață mare; 
d) 200 – 400 lei 
pentru comercianții 
ambulanți; 
e) 1000 lei – 
2000lei pentru 
comercianții care 
practică vânzări în 
afara spațiilor 
comerciale și 
pentru cei care 
practică vânzări 
directe; 

74. Desfășurarea oricărui exercițiu comercial cu produse din 
sectorul alimentar și de alimentație publică de către 
persoane care nu dețin calificarea și cunoștințele de 
specialitate impuse de lege care încalcă prevederile art. 5, 
alin. (2) și se sancționează conform art. 73, pct. 2 / art. 74 
din OG. nr. 99 /2000(a). 
 
 

200 – 1000 lei 400 – 2000 lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75. Nerespectarea obligației tuturor șantierelor de constucții 
de a afișa la loc vizibil, pe toată perioada lucrărilor, un 
panou de identificare de minimum 60x90 cm, care să 
conțină informații cu privire la: 
a) denumirea şi adresa obiectivului; 
b) beneficiarul investiţiei, telefon; (numele şi prenumele/ 
denumirea și domiciliul/sediul ); 
c) proiectantul general, telefon; (numele şi prenumele/ 
denumirea și domiciliul/sediul ); 
d) constructorul, telefonul; (numele şi prenumele/ 
denumirea și domiciliul/sediul ); 
e) numărul autorizaţiei de construire şi numărul 
autorizaţiei de organizare de șantier (dacă este cazul)/ 
eliberata de ...; 
f) termenul de execuţie a lucrărilor, prevăzut în 
autorizaţie 
g) data începerii construcţiei; 
h) data finalizarii construcţiei. 
Literele înscrise pe acest panou trebuie să aibă o înălțime 
de cel puțin de 5 cm; conform art. 3 din Ordinul  
nr. 63/N/1998 al Ministerul Lucrarilor Publice    
si Amenajarii Teritoriului   

Sistarea lucrărilor Sistarea lucrărilor 
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76. Nerespectarea prevederilor art. 11 lit. b)-c) din Strategia 
de parcare pe teritoriul municipiului București, aprobată 
prin HCGMB nr. 124/2008 cu modificările și completările 
ulterioare, se sancționează conform art. 22 alin. (1) lit. a) 
din HCGMB nr. 124/2008 

500-1000  - 

77. Nerespectarea prevederilor art. 11 lit. e) din Strategia de 
parcare pe teritoriul municipiului București, aprobată prin 
HCGMB nr. 124/2008 cu modificările și completările 
ulterioare, se sancționează conform art. 22 alin. (1) lit. b) 
din HCGMB nr. 124/2008 

1500-2500 - 

78. Nerespectarea prevederilor art. 21 lit. c) și d) din Strategia 
de parcare pe teritoriul municipiului București, aprobată 
prin HCGMB nr. 124/2008 cu modificările și completările 
ulterioare, se sancționează conform art. 22 alin. (1) lit. b) 
din HCGMB nr. 124/2008. 

1500-2500 1500-2500 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 


