
ROMÂNIA 

JUD. BISTRITA-NASĂUD 

CONSILIUL   LOCAL   NĂ3ĂUD 

 

HOTĂRÂRE 

pentru  aprobarea Normelor privind gospodărirea urbana în oraşul Năsăud. 

CONSILIUL LOCAL NĂSĂUD 

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Normelor privind gospodărirea urbană în oraşul Năsăud, 

proiect din iniţiativa primarului; 

- referatul viceprimarului oraşului, nr. 4444/2002; 

- expunerea de motive a primarului oraşului nr. 4303/22.03.2002; 

Pentru punerea în ap1icare a prev. O.G.R. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane 

şi rurale; 

Pentru respectarea prev. O.G.R nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 

Ţinând seama de avizele favorabile ale  comisiilor: 

- buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat etc. nr. 4430/2002; 

- juridică şi de administraţie publica locală, nr. 4434/2002; 

În temeiul disp. Art. 38(2), lit. 'f', 'r' şi art. 46(1), din L. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

HOTĂRĂŞTE: 

ART 1. Se aproba NORMELE privind gospodărirea urbană în oraşul Năsăud, cf, ANEXEI, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART 2. Prezenta se aduce la cunoştinţa publică, prin grija secretarului oraşului. 

ART 3. Primarul şi viceprimarul oraşului se mandatează să îndeplinească prevederile prezentei 

hotărâri, împreuna cu biroul Tehnic-investiţii, comp. Gospodărie comunala, comp. Urbanism, comp. 

Topo-agricol , comp, Spaţii verzi, biroul Impozite şi Taxe, comp .Comercial şi comp. Audit, din cadrul 

serviciilor publice locale, precum şi poliţia oraş Năsăud, C.G.P. Bistriţa-Năsăud, inspectorii de 

specialitate din cadrul DSP-CS Năsăud, CSV Năsăud OPC Bistriţa-Năsăud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL NĂSĂUD     ANEXA la HCL nr. 20/28.03.'02 

NORME PRIVIND GOSPODĂRIREA URBANĂ ÎN ORAŞUL NĂSĂUD 

CAP I. DISPOZIŢII GENERALE 

ART l.(1) Prezentele norme au ca scop detalierea obligaţiilor şi responsabilităţilor concrete ce 

revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor, cu 

privire la gospodărirea întreţinerea şi păstrarea curăţeniei în oraşul Năsăud, în conformitate cu OGR nr. 

21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale. 

(2) Buna gospodărire, păstrarea şi întreţinerea curăţeniei, respectarea normelor de igiena, 

precum şi înfrumuseţarea oraşului Năsăud constituie o obligaţie permanentă a instituţiilor publice, 

agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a tuturor cetăţenilor din oraşul Năsăud şi din 

localităţile componente, Luşca şi L.Rebreanu. 

CAP. II. OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDERILE INSTITUŢIILOR PUBLICE, AGENŢILOR 

ECONOMICI ŢI ALE CELORLALTE PERSOANE JURIDICE DIN ORAŞUL NĂSĂUD CU 

PRIVIRE LA BUNA GOSPODĂRIRE, ÎNTREŢINERE şi CURĂŢENIE. 

ART 2. Instituţiile publice, agenţii economici şi celelalte persoane juridice, deţinători cu orice 

titlu de bunuri imobile, au următoarele obligaţii cu privire la întreţinerea şi păstrarea curăţeniei clădirilor, 

spatiilor de folosinţa, spatiilor verzi din jurul imobilelor, împrejurimilor acestora, străzilor şi trotuarelor, 

locurilor de joaca, arterelor de circulaţie, locurilor publice şi menţinerea igienei şi esteticii oraşului 

Năsăud: 

a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea 

lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări   specifice? 

b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea 

firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi 

zugrăvirea periodica a acestora; 

c) să amenajeze în mod estetic ferestrele şi balcoanele imobilelor, amplasând   jardiniere cu 

plante ornamentale; 

d) să cureţe periodic şi să înlocuiască, după caz, când se degradează jgheaburile şi burlanele 

pentru scurgerea apelor meteorice; 

e) să remedieze defecţiunile la instalaţiile de apă, de încâlcire, la coloanele de scurgere ale apelor 

uzate şi la canale; 

f) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor, în curţile interioare, în locurile de 

colectare a deşeurilor, pe căile de acces şi pe celelalte terenuri pe care le deţin; 

g) să asigure igiena în imobile, poduri, subsoluri şi alte incinte pe care le deţin sub orice formă, 

prin acţiuni de curăţare, dezinsecţie şi deratizare; 



h) să efectueze, prin agenţii economici autorizaţi, lucrările de deratizare şi dezinsecţie în termen 

de 5 sile de la constatarea apariţiei rozătoarelor sau a insectelor şi în perioadele stabilite prin dispoziţia 

primarului, în lunile aprilie şi octombrie a fiecărui an; 

i) să finalizeze construcţiile începute pe baza autorizaţiei de construire eliberată de Primăria 

oraşului Năsăud, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea; 

j) să văruiască în fiecare primăvară pomii, să îngrijească florile, spaţiile verzi din fata imobilelor 

şi să le reamenajeze pe cele degradate; 

k) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, aleilor, a părţii carosabile a străzii sau a 

drumului, a locurilor de parcare din jurul imobilelor şi incintelor pe care le folosesc, a terenurilor ce le 

deţin în proprietate sau cu alt titlu; 

l) să îndepărteze zăpada şi gheata de pe aleile de acces şi trotuarele din faţa imobilelor şi 

incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, a terenurilor proprietate, imediat după depunere; 

m) să împrăştie materiale antiderapante (nisip, rumeguş sau cenuşă) pe aleile de acces şi 

trotuarele din faţa imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, în scopul prevenirii poleiului 

şi a gheţii; 

n) să încheie contract pentru colectarea deşeurilor menajere şi a altor tipuri de deşeuri ce rezultă 

din activitatea proprie, cu un prestator de servicii de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor, 

autorizat 

o) să amenajeze un loc special în incinta unităţii, pentru amplasarea euro-pubelelor şi 

containerelor utilizate la pre-colectarea deşeurilor? 

p) să utilizeze la preselectarea deşeurilor menajere, saci de unica folosinţă, biodegradabili ,euro-

pubele sau euro-containere, şi în funcţie de cantitatea de deşeuri produsă; 

q) să solicite prestatorului de servicii de salubritate, contra cost, colectarea şi transportul 

celorlalte tipuri de deşeuri decât cele menajere (moloz, crengi, obiecte voluminoase), care nu se pot 

colecta împreuna cu deşeurile menajere; 

r) să colecteze separat deşeurile refolosibile şi să le predea unităţilor autorizate, in vederea, 

valorificării sau eliminării acestora; 

s) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile 

publice; 

t) să arboreze drapelul naţional în ziua de 1 Decembrie si/sau cu alte ocazii, declarate oficial; 

u) să participe cu personalul propriu şi cu utilajele din dotare la acţiunile organizate cu ocazia 

"Zilelor curăţeniei de primăvară şi toamna instituite prin Hotărârea Consiliului Local Năsăud, precum şi 

la alte acţiuni organizate în acest sens, pentru salubrizarea şi înfrumuseţarea oraşului Năsăud şi a celor 

doua localizaţi componente, Luşca şi L. Rebreanu; 

 



CAP III. OBLIGAŢIILE PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE DIN ZONELE DE 

LOCUINŢE COLECTIVE CU PRIVIRE LA BUNA GOSPODARIRE, INTRETINERE ŞI 

CURĂŢENIE 

  

ART 3. Asociaţiile de proprietari/locatari, deţinătorii cu orice titlu de bunuri imobile, persoanele 

fizice şi juridice din locuinţele colective, au următoarele obligaţii cu privire la întreţinerea ai păstrarea 

curăţeniei clădirilor, spatiilor de folosinţa comună, spaţiilor verzi din jurul blocurilor de locuinţe, 

împrejmuirilor acestora, locurilor de joacă, arterelor de circulaţie, locurilor publice şi menţinerea igienei 

şi esteticii oraşului Năsăud; 

a) să execute lucrările de întreţinere, reparare şi conservare a locuinţelor, podurilor, subsolurilor 

şi garajelor, prin curăţarea, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora; 

b) să remedieze defecţiunile la instalaţiile de apă, de încălzire, la  coloanele  de scurgere şi la 

canale; 

c) să  întreţină  curăţenia şi igiena în locuinţe, poduri, subsoluri  şi  alte spaţii de folosinţa 

comunală punctele de colectare a deşeurilor menajere, pe spatiile verzi şi la locurile de joaca din 

blocurile de locuinţe; 

d) să amenajeze în mod estetic balcoanele blocurilor de locuinţe, amplasând jardiniere cu plante 

ornamentale; 

e) să  cureţe  periodic şi să înlocuiască, atunci când se degradează, jgheaburile şi  burlanele 

pentru scurgerea apelor meteorice 

f) să efectueze, prin agenţii economici autorizaţi, lucrările de deratizare şi dezinsecţie în termen 

de 5 zile de la constatarea apariţiei rozătoarelor sau a insectelor şi în perioadele stabilite prin dispoziţia, 

primarului în lunile aprilie si octombrie a fiecărui an; 

g) să finalizeze construcţiile începute pe baza autorizaţiei de construire eliberată de Primăria 

oraşului Năsăud in condiţiile şi în termenele stabilite de acestea; 

h) să văruiască în fiecare primăvara, sa îngrijească florile, spatiile verzi din jurul blocurilor de 

locuinţe şi sa le reamenajeze pe cele degradate? 

i) să asigure şi să menţină curăţenia trotuarelor, aleilor. De partea carosabila a străzii, pe 

porţiunea din dreptul imobilului în care locuiesc, a locurilor de parcare pe care      le folosesc, din jurul 

blocurilor de locuinţe; 

j)(1) să cureţe zăpada de pe aleile de acces şi trotuarele din fata blocurilor, imediat după 

depunere, zăpada şi gheaţa rezultată se depozitează pe trotuare, lângă bordura; 

(2) după curăţare, pentru a preveni formarea poleiului, vor fi folosite materiale antiderapante 

(nisip, rumeguş sau cenuşă) 



(3) la blocurile în care la parter funcţionează agenţi economici, obligaţiile revin acestor unităţi 

pe timpul funcţionarii acestora, iar restul timpului asociaţiilor de locatari/proprietari şi respectiv 

locatarilor/proprietarilor; 

k)(1) să utilizeze parcările amenajate în zonele de locuinţa numai pentru parcarea autovehiculelor 

cu un tonaj de pana la 3,5 to; 

(2) accesul autoturismelor de pana la 3,5 to în zona de locuinţe se face în aşa fel încât să nu se 

deterioreze spatiile verzi, arborii şi arbuştii, locurile de joacă şi să nu se blocheze accesul la platformele 

gospodăreşti; 

(3) parcările nu pot fi ocupate de utilaje, caroserii, remorci, rulote sau de autovehicule care nu 

sunt în stare de funcţionare? 

l) să deţină contract pentru colectarea deşeurilor menajere cu  un prestator de servicii autorizat; 

m) să utilizeze la pre-colectarea deşeurilor menajere, saci de unica folosinţa, biodegradabili, în 

termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament? 

n) să depoziteze deşeurile numai la punctele de colectare a deşeurilor menajere? 

o) să solicite prestatorului de servicii de salubritate, contra cost, colectarea şi transportul 

celorlalte tipuri de deşeuri decât cele menajere (moloz, crengi, obiecte 

voluminoase), care nu se pot depozita în containerele pentru deşeuri menajere? 

p) să folosească şi să întreţină în mod corespunzător mobilierul stradal şi celelalte dotări aflate la 

dispoziţia lor? 

r) să nu folosească domeniul public din zona de reşedinţa decât în scopul legal al acestuia, sa nu 

depoziteze materiale de orice fel, lemne de foc etc. pe domeniul public, să nu impieteze asupra esteticii 

şi ambientului zonei; 

s) să participe la acţiunile organizate cu ocazia << Zilelor curăţeniei de primăvară şi de toamna 

>> instituite prin Hotărârea Consiliului Local Năsăud şi la alte acţiuni organizate în acest sens, centru 

salubrizarea şi înfrumuseţarea oraşului? 

 

CAP IV. OBLIGAŢIILE PERSOANELOR FIZICE  DIN ZONA DE LOCUINŢE 

INDIVIDUALE CU PRIVIRE LA BUNA GOSPODARIRE,  

INTREŢINERE ŞI CURATENIE 

ART.4 Deţinătorii cu orice titlu de locuinţe individuale, persoane fizice, au următoarele obligaţii 

cu privire la întreţinerea şi păstrarea curăţeniei clădirilor, locuinţelor, podurilor, beciurilor, anexelor 

gospodăreşti, terenurilor aferente locuinţelor, împrejmuirilor acestora, trotuarelor şi menţinerea igienei   

şi esteticii oraşului Năsăud 

a) să execute lucrări de racordare, la utilităţile absolut necesare: apa, canalizare, gaz, pe cheltuiala 

proprie, cu avizele şi acordurile legale necesare şi cu refacerea infrastructurii afectate în cel mult 48 de 

ore; 



b) să execute lucrările de întreţinere şi reparare a locuinţelor, anexelor gospodăreşti, porţilor, 

gardurilor, etc şi să remedieze defecţiunile la   instalaţiile de apa şi canalizare; 

c) să întreţină curăţenia şi igiena în locuinţele pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, în 

anexele gospodăreaţi, curţile şi împrejmuirile acestora şi să efectueze, prin agenţii economici autorizaţi, 

lucrările de deratizare şi dezinsecţie în termen de 5 zile de la constatarea apariţiei rozătoarelor sau a 

insectelor şi în perioadele stabilite prin dispoziţia primarului, in lunile aprilie şi octombrie a fiecărui an 

d) să execute zugrăvirea şi vopsirea părţilor exterioare a clădirilor, înlocuirea jgheaburilor şi 

burlanelor degradate, curăţarea periodică a acestora, precum şi efectuarea altor lucrări de reparaţii şi 

întreţinere la faţadele imobilelor, porţilor şi gardurilor; 

e) să asigure şi să menţină curăţenia trotuarelor, părţii carosabile a străzii sau drumului, pe 

porţiunea din dreptul gospodăriei, inclusiv a terenurilor deţinute în proprietate; 

f)(1) să cureţe zăpada şi gheaţa imediat după depunere de pe trotuarele din faţa imobilelor şi a 

terenurilor proprietate; 

(2) după curăţare, pentru a preveni formarea poleiului, vor fi folosite materiale antiderapante 

(3) la imobilele în care la parter funcţionează agenţi economici, obligaţiile revin acestor unităţi 

pe timpul funcţionarii acestora, iar în restul timpului proprietarilor/locatarilor. Nu se admite aruncarea 

zăpezii în din curţi pe străzi şi/sau trotuare; 

g) să văruiască primăvara arborii din faţa imobilelor şi bordurile din faţa imobilelor; 

h) să finalizeze construcţiile începute pe baza autorizaţiei de construire eliberata de Primăria 

oraşului Năsăud în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea; 

i) să parcheze autoturismele numai acolo unde este permis şi în aşa fel încât să nu deterioreze 

trotuarele, scuarurile, arborii şi arbuştii, să nu afecteze circulaţia pietonală şi auto; 

j) să deţină contract pentru colectarea deşeurilor menajere cu un prestator de servicii autorizat; 

k) să pre-colecteze deşeurile menajere în saci de unica folosinţa biodegradabili şi euro-pubele, in 

termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentelor norme; 

l) să arboreze drapelul naţional în ziua de 1 Decembrie şi cu alte ocazii declarate oficial; 

m) să solicite prestatorului de servicii de salubritate, contracost, colectarea şi transportul 

celorlalte tipuri de deşeuri decât cele menajere (moloz, crengi, obiecte voluminoase), care nu se pot 

depozita împreună cu cele menajere; 

n) să folosească şi să întreţină în mod corespunzător mobilierul stradal şi celelalte dotări aflate la 

dispoziţia lor şi amplasate pe domeniul public al oraşului; 

o) să nu depoziteze pe domeniul public materiale de construcţie, lemne de foc şi/sau de 

construcţie, alte materiale şi să nu afecteze circulaţia pietonală şi/sau auto, precum şi ambientul zonei; 

p) să participe la acţiunile organizate cu ocazia zilelor curăţeniei de primăvară şi toamnă, 

instituite prin Hotărârea Consiliului Local Năsăud, precum şi la alte acţiuni organizate în acest sens 

pentru salubrizarea şi înfrumuseţarea oraşului. 



 

CAP. VI.OBLIGAŢIILE PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE DIN LOCALITĂŢILE 

COMPONENTE CU PRIVIRE LA BUNA GOSPODĂRIRE, ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢENIE. 

 

ART.5. Persoanele fizice şi juridice din localităţile componente au următoarele obligaţii: 

a) să execute în condiţiile prevăzute de lege lucrările de întreţinere şi reparare a locuinţelor, 

anexelor gospodăreşti şi remedierea defecţiunilor la instalaţiile de apa şi canalizare, acolo unde exista; 

b) să întreţină curăţenia şi igiena în locuinţe, anexe gospodăreşti, în curţi, grădini şi alte terenuri 

pe care le deţin sau le folosesc, pe trotuare şi partea carosabilă a străzilor din zona de reşedinţă; 

c) să efectueze lucrările de racordare la reţeaua de canalizare sau să colecteze apele uzate în fose 

septice, în scocul prevenirii infiltraţiilor în soluri şi ape freatice, să nu afecteze vecinii, fântânile cu apă 

potabilă, ambientul zonei; 

d) să depoziteze gunoiul de grajd numai pe platforme amenajate, betonate, racordate în fose 

septice, pentru a împiedica şiroirea şi înfiltrarea apelor uzate; 

e) să efectueze, prin agenţii economici autorizaţi, lucrările de deratizare şi dezinsecţie, în termen 

de 5 zile de la constatarea apariţiei rozătoarelor sau a insectelor şi în perioadele stabilite prin dispoziţia 

primarului, în lunile aprilie şi octombrie a fiecărui an; 

f) să execute zugrăvirea şi vopsirea părţilor exterioare a clădirilor, înlocuirea jgheaburilor şi 

burlanelor degradate, precum şi efectuarea altor lucrări de reparaţii şi întreţinere la faţadele imobilelor, 

porţilor şi gardurilor; 

g) să asigure şi să păstreze curăţenia trotuarelor şi pârtii carosabile a străzii sau drumului din faţa 

imobilelor, să desfiinţeze împrejmuirile inestetice, să desfiinţeze grădinile cu zarzavaturi din faţa 

imobilelor, să îngrijească arborii, florile şi spatiile verzi; 

h) să decolmateze primăvara şi toamna şanţurile şi podeţele din faţa imobilelor; 

i) să finalizeze construcţiile începute pe baza autorizaţiei de construire eliberata de "Primăria   

oraşului Năsăud, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea; 

j) să văruiască primăvara, arborii din fata imobilelor; 

k) să cureţe şi să întreţină în stare de funcţionare canalele de desecare aflate pe terenurile 

agricole; 

l) să cureţe zăpada şi gheaţa imediat după depunere de pe trotuarele din faţa imobilelor; 

m) autovehiculele se vor parca în aşa fel încât să nu se deterioreze trotuarele, scuarurile, arborii şi 

arbuştii şi să nu impieteze asupra circulaţiei pietonale şi auto; 

n) circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile publice, acolo unde este permisă, se va 

face cu menţinerea curăţeniei stradale, folosindu-se pentru animalul de tracţiune scutul protector şi sacul 

cu nutreţ; 



o) să conducă animalele izolate sau în turma cât mai aproape de marginea dreapta a drumului 

public. Persoanele care conduc animalele spre păşunat sunt obligate sa păstreze curăţenia şi ordinea pe 

arterele de circulaţie, să asigure protecţia pomilor, florilor, peluzelor şi a altor plantaţii din faţa 

imobilelor; 

p) să pre-colecteze deşeurile menajere în saci de unica folosinţa, biodegradabili şi în termen de 1 

an de la data intrării în vigoare a prezentelor norme şi să-i transporte şi să-i depoziteze în locurile special 

amenajate în acest sens; 

r) să arboreze drapelul raţional în ziua de 1 Decembrie şi/sau alte ocazii declarate oficial; 

s) să participe la acţiunile organizate cu ocazia <<Zilelor curăţeniei de primăvara şi de toamnă 

>>, instituite prin Hotărârea Consiliului Local Năsăud şi alte acţiuni organizate pentru salubrizarea şi 

înfrumuseţarea localităţilor. 

CAP.VI NORME PRIVIND ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢENIA SPATIILOR VERZI 

ART.6 În vederea conservării şi dezvoltării parcurilor zonele florale, spatiilor verzi din 

perimetrul oraşului Năsăud, se interzice; 

a) tăierea şi scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor ori lăstarilor, fără avizul inspectorului de 

protecţia mediului Bistriţa-Năsăud 

b) Însuşirea de arbori doborâţi de fenomene naturale sau de arbori, puieţi şi lăstari care au fost 

tăiaţi sau scoşi din rădăcini, fără drept, de alte persoane; 

c) distrugerea sau degradarea prin orice mijloc a arborilor, puieţilor, lăstarilor, precum şi 

degradarea mobilierului urban aferent; 

d) amplasarea pe arbori a afişelor, a anunţurilor sau indicatoarelor de orice fel; 

e) nerespectarea planurilor de urbanism cu privire la amenajarea zonelor verzi şi schimbarea 

destinaţiei acestor zone fără autorizaţie; 

f) circulaţia, staţionarea şi parcarea autovehiculelor, scuterelor, atelajelor în parcurile oraşului, 

zone verzi, scuaruri; 

y) lăsarea libera a animalelor şi a pasărilor, precum şi păşunatul în parcurile oraşului, zone verzi, 

scuaruri şi pe malurile râului Someş; 

h) cosirea ierbii din parcurile oraşului, zone verzi şi scuaruri, fără acordul administraţiei publice 

locale; 

i) distrugerea prin orice mijloace a zonelor verzi, amenajate cu gazon, arbuşti, trandafiri sau cu  

flori anuale, bienale sau perene; 

j) împrăştierea, aruncarea sau folosirea de substanţe chimice pe spatiile verzi; 

k) împrăştierea, aruncarea sau folosirea de substanţe toxice sau momeli otrăvite în păduri, în 

parcuri, pe spaţii verzi; 

l) creşterea animalelor şi pasărilor în zona cartierului de blocuri Grănicerilor Sud, a celorlalte 

zone de blocuri, a locuinţelor colective şi în centrul oraşului Năsăud; 



m) degradarea şi distrugerea mobilierului urban amplasat în careuri şi zone verzi din oraşul 

Năsăud; 

n) aruncarea gunoaielor şi ambalajelor de orice fel, în careuri, spatii verzi, alei de acces, străzi şi 

trotuare, 

CAP.VII NORME PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN UNITĂŢILE CU 

PROFIL COMERCIAL ŞI PRESTARI SERVICII 

ART.7 Agenţii economici cu profil comercial şi prestări servicii, (personalul angajat) sunt 

obligaţi: 

a) să măture, să depună în pubele şi să spele trotuarul din faţa unităţii pana la ora 8.00 în fiecare 

dimineaţa, şi seara la sfârşitul programului, în perioada 01.04 - 21.10; 

b) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din faţa unităţii până la ora 8.00 în fiecare 

dimineaţa sau imediat după depunere, în perioada 01.11-21.03; 

c) să  asigure ordinea, curăţenia şi igiena permanentă a localurilor şi a spatiilor exterioare 

aferente în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a locuirilor de depozitare a mărfurilor şi ambalajelor; 

d) să pre-colecteze deşeurile în euro-pubele şi saci de unica folosinţa, biodegradabili, în termen 

de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme; 

e) să amenajeze un loc special pentru amplasarea euro-pubelelor pentru pre-colectarea deşeurilor; 

f) să colecteze separat de celelalte deşeuri, ambalajele de carton şi hârtie; 

g) să  amplaseze la intrarea din stradă, a fiecărui  magazin sau chioşc, un cos de dimensiuni 

reduse, a cărui model va fi stabilit de Primăria oraşului Năsăud; 

h) să asigure menţinerea calităţii mărfurilor agro-alimentare depozitate, respectând cerinţele de 

protecţie a consumatorilor şi regulile generale de comerţ; 

i) să respecte cu stricteţe normele igienico-sanitare cu privire la producţia, depozitarea şi 

desfacerea produselor alimentare; 

j) să întreţină în stare de funcţionare, sa păstreze curăţenia şi igiena grupurilor sociale şi a 

mobilierului comercial; 

k) să asigure în permanenta curăţarea vitrinelor şi geamurile prin spălarea periodica a acestora; 

l) să aranjeze vitrinele în mod estetic, în funcţie de sezon. În vitrina se pot expune numai articole 

de îmbrăcăminte şi încălţăminte noi, produse alimentare neperisabile şi alte produse specifice profilului 

unităţii, cu condiţia păstrării aspectului estetic; 

m) să aranjeze vitrinele în mod festiv, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în perioada 1 Decembrie-

10 ianuarie, precum şi în perioada sărbătorilor de 'Paşte'; 

n) să respecte orarul de aprovizionare, stabilit intre orele 6-8 şi 19-20, evitându-se astfel 

aglomerările şi respectând liniştea locatarilor; 

o) să nu urce cu maşinile de aprovizionare pe trotuare, să nu blocheze circulaţia pietonilor pe 

trotuare şi circulaţia auto, cu ocazia aprovizionărilor. 



CAP.VIII NORME PRIVIND DESFĂŞURAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 

ŞI REPARAŢII 

ART.8 Agenţii economici şi persoanele particulare autorizate să execute lucrări de construcţii, de 

reparaţii şi demolări la clădiri, de instalaţii tehnico-edilitare sau de întreţinere a acestora, au următoarele 

obligaţii: 

a) să împrejmuiască incintele de construcţii, şantierul lucrărilor de execuţie şi să ia masuri de 

întreţinere corespunzătoare a împrejmuirilor, în conformitate cu proiectul de organizare de şantier; 

b) să depoziteze în ordine toate materialele aprovizionate, inclusiv cele rezultate din demolare 

sau săpături, în interiorul suprafeţelor aprobate; 

c) să degajeze în termen de 48 de ore de la data constatării, zona de lucru, de pământ, moloz şi 

alte reziduuri de la lucrările respective şi să le transporte pe traseele şi la locurile special stabilite în acest 

scop şi în condiţiile impuse; 

d) să asigure curăţenia, încărcarea şi etanşarea vehiculelor din zona de lucru, din staţiile de 

betoane sau alte asemenea locuri, pentru a nu murdări căile publice prin împrăştierea încărcăturii care se 

află pe vehicule; 

e) să menţină ordinea şi curăţenia pe căile publice din zona de construcţii, inclusiv a părtilor din 

calea publică ce sunt cuprinse în incinta acesteia; 

f) să obţină aprobarea şi să respecte condiţiile din avizele date de serviciile publice ale 

Consiliului Local Năsăud privind închiderea şi ocuparea străzilor, depozitarea de materiale pe domeniul 

public şi a schelei, în vederea executării unor lucrări de construcţii; 

g) să protejeze trotuarele, cu folie din plastic, atunci când se executa lucrări de zugrăvire şi 

refacere a faţadelor sau orice alte lucrări care ar putea afecta starea acestora; 

h) să amenajeze drumul de acces în interiorul şantierului până la stradă înainte de începerea 

construcţiei, pentru a se evita murdărirea străzilor; 

i) să evite producerea şi răspândirea prafului prin stropire cu apa a pârtilor din clădirea în curs de 

demolare şi a molozului încărcat în vehicule; 

j) executanţii lucrărilor sunt obligaţi sa instaleze şi sa menţină la loc vizibil unde efectuează 

lucrările până la închiderea şantierului şi ridicarea tuturor reziduurilor de orice fel,un panou care să 

indice denumirea, sediul şi numărul de telefon al proiectantului, beneficiarului, executantului şi numele 

responsabilului de şantier; 

k) în cazul în care prin lucrările efectuate sunt afectate gurile de scurgere a apelor pluviale, 

acestea se vor curata, în vederea evitării sau înlăturării inundaţiilor ori formarii apelor stagnate; 

l) repararea părţii carosabile a străzilor degradate ca urmare a intervenţiilor la gospodăria 

subterană, precum la refacerea zonelor verzi afectate; 

CAP.IX.NORME PRIVIND COLECTAREA, TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA 

DEŞEURILOR 



ART.9 Agenţii economici, prestatori autorizaţi de servicii de colectare, transport şi depozitare a 

deşeurilor menajere în oraşul Năsăud, au următoarele obligaţii; 

a) să întocmească anual grafice de colectare, transport şi depozitare a reziduurilor menajere în 

conformitate cu Normele de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viata al populaţiei, aprobate 

prin Ordinul nr. 536/1997 al ministrului sănătăţii. Graficele trebuie aprobate de Primăria oraşului Năsăud 

şi Direcţia de Sănătate Publica Bistriţa-Năsăud, CS Năsăud; 

b) să respecte graficele pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere; 

c) să cureţe zilnic platformele gospodăreşti pe care sunt amplasate containerele de colectare a 

deşeurilor menajere; 

d) să spele şi să dezinfecteze săptămânal containerele şi platformele gospodăreşti, precum şi 

autovehiculele şi utilajele utilizate la colectarea şi transportul reziduurilor menajere şi stradale; 

e) să colecteze contra cost de la populaţie, agenţi economici şi alte deşeuri decât cele menajere, 

pe baza de comanda; 

f) să asigure numărul de containere necesar în funcţie de indicele maxim de producere a 

deşeurilor şi a ritmului de evacuare a acestora; 

g) să repare, să vopsească şi sa întreţină containerele intr-o stare buna, înlocuindu-le imediat, la 

primele semne de pierdere a etanşeităţii; 

h) containerele amplasate la punctele gospodăreşti vor fi prevăzute cu sistem de închidere, etanş 

şi uşor de manevrat; 

i) la colectarea deşeurilor menajere, lucrătorii vor manipula cu grija recipientele pentru a nu le 

degrada, păstrând curăţenia străzii, iar după golire îi vor depune la locul lor, respectiv pe platforma 

gospodărească, în curţi sau pe trotuar, după caz; 

j) să evacueze zilnic, pana la ora 8.00, deşeurile rezultate din operaţiile de maturare a străzilor şi 

a celorlalte locuri publice; 

k) autovehiculele utilizate la colectarea deşeurilor menajere şi stradale trebuie sa fie acoperite şi 

etanşe pentru a evita murdărirea străzilor şi drumurilor. 

CAP.X NORME PRIVIND ÎNTREŢINEREA ŞI ASIGURAREA VIABILITĂŢII 

DRUMURILOR PUBLICE, 

ART.10 Societăţile comerciale şi alte unităţi care executa lucrări edi1itar-gospodaresti sunt 

obligate să repare îmbrăcămintea rutieră şi să întreţină sistemele de dirijare a circulaţiei în condiţiile 

prevăzute în normativele în vigoare, asigurând condiţii pentru buna circulaţie a vehiculelor şi pietonilor, 

astfel; 

a) societăţile comerciale şi alte unităţi care execută lucrări de construcţii în trama stradală sunt 

obligate ca la terminarea executării acestora, să predea amplasamentul Primăriei oraşului Năsăud. 

Nerecepţionarea lucrării de la constructor va fi anunţata în termen de maximum 48 ore; 



b) Primăria oraşului Năsăud este obligată să procedeze la predarea, respectiv primirea 

amplasamentului, în conformitate cu normativele în vigoare, în termen de 10 zile de la solicitarea 

constructorului; 

c) societăţile comerciale autorizate pentru executarea lucrărilor de refacere a domeniului public 

sunt obligate să execute aceste lucrări în termen de 10 zile, în conformitate cu normativele în vigoare; 

d) se interzice dezafectarea instalaţiilor edilitar-gospodăreşti (receptori pentru ape pluviale, 

cămine de scurgere şi racord, hidranţi, etc. ) precum şi mascarea acestora prin asfaltare şi detonare. 

ART.11 Societăţile comerciale şi alte unităţi care execută reţele de instalaţii subterane vor fixa şi 

vor menţine cota nivelului părţii carosabile şi a trotuarelor, piesele vizibile ca: răsuflători de gaze, capace 

la căminele de vizitare, şi altele. Se va menţine în buna stare sistemul rutier pe traseul acestor instalaţii. 

ART.12(l) SC "GCL" SA are obligaţia de a desfunda şi menţine în stare de funcţionare gurile de 

scurgere a apelor pluviale pe străzi. 

(2) Se interzice înfundarea gurilor de scurgere de pe străzi prin aruncarea diferitelor 

deşeuri sau pământ de către cetăţenii sau lucrătorii de la salubritate în timpul curăţirii străzilor şi 

rigolelor. 

ART.13 Agenţii economici sau alte unităţi care au în exploatare staţii de alimentare cu carburanţi 

şi lubrifianţi amplasate pe domeniul public sunt obligaţi să întreţină şi sa repare pasajele şi spatiile verzi 

aferente staţiilor 

ART.14 Toate lucrările edilitare, inclusiv organizările de şantier ale căror trasee se înscriu pe 

domeniul public, respectiv străzi, trotuare, spatii verzi, parcuri, pieţe, se execută pe baza autorizaţiei de 

construire, eliberate de serviciile publice ale Consiliului Local al oraşului Năsăud şi cu avizul 

deţinătorilor de utilităţi publice. 

ART.15(1) Toate  intervenţiile de pe domeniul public la reţelele tebnico-edi1itare subterane se 

execută în baza unei Autorizaţii de intervenţie, eliberate de către Primăria oraşului Năsăud, prin 

compartimentul gospodărie comunală. 

(2) În cazul lucrărilor accidentale, avarii, deţinătorii de utilităţi publice anunţa prin notă 

telefonică compartimentul de gospodărie comunala al Primăriei oraşului Năsăud care  eliberează  

Autorizaţia de intervenţie. 

ART.16 Pentru eliberarea Autorizatei de intervenţie, solicitanţii trebuie sa prezinte Autorizaţia 

de construire şi Contractul pentru refacere a sistemului rutier, încheiat cu un agent economic autorizat de 

Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului sau cu compartimentele de 

specialitate ale Primăriei oraşului Năsăud (sectorul drumuri). 

ART.17 Refacerea spatiilor verzi poate fi executată şi prin Sectorul Spaţii verzi, beneficiarul 

lucrării achitând contravaloarea lucrărilor executate în baza situaţiei de lucrări întocmită. 

ART.18 Autorizaţia de intervenţie conţine date cu privire la condiţiile care trebuie respectate de 

solicitant: 



a) Perioada de execuţie a lucrărilor; 

b) Perioada de refacere a îmbrăcăminţilor asfaltice afectate, care este maxim 10 zile în perioada 

01.04-30.10. 

c) Avizul Grupului Judeţean de Pompieri înainte de începerea lucrării, după caz; 

d) Avizul Poliţiei oraşului Năsăud, înainte de începerea lucrării, care va stabili semnalizarea 

rutieră corespunzătoare, necesara în zonă; 

e) Obligaţia de a consulta reprezentanţii SC 'GCL' SA, Societăţii de gaze, Sucursalei de 

distribuţie a energiei electrice Bistriţa, CDEE Năsăud, Direcţiei de Telecomunicaţii, etc, pentru 

identificarea în teren a eventualelor instalaţii existente pentru prevenirea avarierii acestora? 

f) Obligaţia de a se folosi numai de maşini speciale de tăiat beton şi asfalt, echipate cu disc, care 

sa nu afecteze structura de rezistenta a sistemului rutier, la executarea lucrărilor de spargere a 

carosabilului; 

g) Evacuarea şi depozitarea materialului rezultat din săpătura care se va face numai în locurile 

stabilite de Primăria oraşului Năsăud; 

h) Tehnologia de execuţie şi tipul materialelor care trebuie folosite la refacerea sistemului rutier 

afectat; 

i) Termenul de garanţie a lucrărilor de refacere; 

j) Obligaţii cu privire la asigurarea acceselor la hidranţii de incendiu, platformele gospodăreşti, 

costurile de transformare, punctele termice regulatoare de gaz, precum şi alte accese pentru maşinile de 

intervenţie ale politiei, pompierilor, salvării. 

 

CAP.XI SANCŢIUNI 

ART.19 Constituie contravenţie, dacă faptele nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit 

legii penale, sa fie considerate infracţiuni, următoarele fapte; 

a) practicarea comerţului stradal în alt loc decât cel autorizat de Primăria oraşului Năsăud; 

b) staţionarea ce trotuare a vehiculelor care aprovizionează unităţile comerciale sau păstrarea 

containerelor, navetei or cu marfa sau goale pe trotuare, pe carosabilul străzilor sau pe zonele verzi; 

c) împrejmuirile inestetice ale spatiilor verzi din jurul blocurilor de locuinţe; 

d) scoaterea zăpezii din curţile imobilelor, pe trotuare sau carosabil; 

e) desfiinţarea platformelor gospodăreşti sau amplasarea bătătoarelor pentru covoare fără avizul 

compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Năsăud; 

f) blocarea accesului autovehiculelor de salubritate la platforme1e gospodăreşti; 

g) uscarea rufelor pe faţadele imobilelor, în balcoane la un nivel superior parapetului sau pe 

suporturi improvizate pe domeniul pub1ic; 

h) aşezarea oricăror obiecte inestetice pe faţadele clădirilor, în ferestre sau balcoane? 

i) spălarea şi uscarea covoarelor pe domeniul public; 



j) parcarea, staţionarea şi circulaţia autovehiculelor pe trotuare, zone verzi şi în alte locuri 

nepermise semnalizate ca atare; 

k) spălarea şi repararea autovehiculelor, inclusiv schimbul de ulei, pe străzi, trotuare, parcări, 

zone verzi şi  locuri de joacă 

l) lipirea, scrierea sau expunerea de afişe sau anunţuri în alte locuri decât pe panourile de afişaj 

amplasate de Primăria oraşului Năsăud, precum şi degradarea acestora; 

m) menţinerea unor firme sau reclame deteriorate,incomplete, inestetice sau depăşite pe faţadele 

sau acoperişurile imobilelor, în vitrinele magazinelor şi ne-întreţinerea lor în stare corespunzătoare a 

vitrinelor; 

n) degradarea băncilor, coşurilor stradale pentru ambalaje, containerelor pentru colectarea, 

hârtiei, indicatoarelor, panourilor de afişaj, cabinelor telefonice şi altor asemenea dotări şi mobilier urban 

amplasate pe domeniul public; 

o) aruncarea sau depozitarea pe străzi, trotuare, în parcuri, terenuri virane, malurile râului Someş 

şi pârâurilor ce traversează oraşul sau în alte locuri de pe domeniul public, a deşeurilor menajere sau a 

altor deşeuri de orice fel; 

p) scoaterea deşeurilor şi a apelor uzate, maturate din localuri, magazine sau imobile, pe străzi 

sau la gurile de scurgere, precum şi îndepărtarea gunoiului maturat de pe trotuare, la rigola sau pe 

carosabil; 

r) depozitarea în pubele de materiale sau deşeuri inflamabile, explozive, corozive sau a celor care 

constituie surse de infecţii; 

s) sacrificarea animalelor pe domeniul public, precum şi creşterea şi întreţinerea animalelor şi 

pasărilor de curte în blocuri de locuinţe, zone de agrement, precum şi în perimetrul delimitat de Calea 

ferata, str.Bistritei-Bd Grănicerilor, str.M Cristea (intrare gara-autogara) în speţa cartierul de blocuri 

Grănicerilor-Sud , în perimetrul Pieţii centrale a oraşului, precum şi în celelalte zone cu blocuri de 

locuinţe şi locuinţe colective, în celelalte zone se vor respecta condiţiile igienic-sanitare privind creşterea 

animalelor, din Normele de igiena aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.536/1997 ai cu 

respectarea normelor sanitar—veterinare de prevenire şi transmiterea îmbolnăvirilor la om şi animale; 

t) comercializarea şi consumul de seminţe pe străzi sau în alte locuri publice; 

u) intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roti şi murdărirea drumurilor cu pământ, materiale 

de construcţii, deşeuri şi alte materiale căzute din vehicule pe timpul transportului, datorită neetanşării 

corespunzătoare a acestora; 

v) scuipatul în locurile publice; 

w) scăldatul în fântânile publice; 

x) parcarea autovehiculelor în perioada de iarna, pe străzi şi alei, în cartierul de blocuri; 



y) parcarea autovehiculelor pe partea carosabila a străzilor şi în locul în care se găsesc capace ale  

gurilor de cămine de vizitare, în general, astfel încât să influenţeze negativ circulaţia pietonală a 

traficului auto. 

ART.20 Contravenţiile de la Art.19 se sancţionează cu amenda de la 1.000.000 la 3.000.000 lei 

pentru persoane fizice şi de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane juridice. 

ART.21 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 500.000 la 1.000.000 lei, dacă 

faptele nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa fie considerate infracţiuni, 

nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a prevederilor de la Art 2,3,4,5,6 şi 16. 

ART.22 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 3,000,000 lei la 5=000,000 

lei pentru persoanele fizice şi de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele juridice, dacă 

faptele nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni,      

săvârşirea faptelor prevăzute la Art.7,8,9,10,11,12,13,14,15. 

CAP.XII DISPOZIŢII FINALE 

ART.23 Amenda contravenţională se aplică oricărui contravenient, persoană fizică sau juridică. 

ART.24 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor stabilite prin prezenta hotărâre se face de 

către împuterniciţii Primarului oraşului Năsăud, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Politiei oraşului Năsăud 

şi de către gardienii publici din cadrul Corpului Gardienilor Publici şi inspectorii de specialitate ai 

celorlalte instituţii abilitate ale  Statului, 

APT. 25 Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 ore de la data 

încheierii procesului verba1, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre. 

ART.26(1) Împotriva purcesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se 

poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. 

(2) Plângerea însoţită de copia procesului verbal de constatare a contravenţiei se depune 

la organul din care face parte agentul constatator. 

ART.27 Contravenţiilor stabilite prin prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile OG 

nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor. 

 


