
 

H O T Ă R Â R E 
Privind : obligaţiile unor proprietari de imobile pentru evitarea unor accidente provocate de căderea zăpezii şi a 

ţurţurilor de gheaţă de pe acoperişuri 
 Având în vedere: 
            Raportul nr.744 /27.01.2014 al Secretarului Primăriei oraşului Balş; 

- O.G. nr. 21/2002/A , privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale , aprobată prin modificări prin 
Legea 515/2002; 

- O.U.G. nr. 195/2005/A , privind protecţia mediului aprobată prin modificări prin Legea  nr. 265/2006 
- O.U.G. nr. 195/2002 , privind circulaţia pe drumurile publice ; 
- Raportul nr. 17/29.01.2014 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, 
- Prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică ; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.c) şi d) ,  alin. (6) , litera a), pct. 7, pct. 9 şi pct. 14  şi art. 45 alin (1) 
din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
      

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
 HOTĂRĂŞTE:  

               Art. 1. – Persoanele fizice sau juridice care deţin în administrare , folosinţă sau în proprietate , imobile situate  
la o distanţă mai mică de 60 cm faţă de hotarul cu domeniul public (trotuare, străzi ) au obligaţia de a monta pe 
acoperişul imobilului învecinat , parazăpezi . 
               Art. 2.  – Persoanele fizice sau juridice care deţin în administraţie , folosinţă sau proprietate , imobile situate 
la o distanţă mai mică de 60 cm faţă de hotarul cu domeniul public (trotuare, străzi) au obligaţia să îndepărteze ţurţurii 
de gheaţă de la marginea acoperiţului şi a zăpezii de pe acoperiş .Depozitarea acestora se va face în locuri în care nu se 
stânjeneşte circulaţia pietonală , auto sau parcarea  .  
                Art. 3.  – Persoanele fizice sau juridice care deţin în administrare , folosinţă sau în proprietate , imobile 
situate  la o distanţă mai mică de 60 cm faţă de hotarul cu domeniul public (trotuare, străzi ) au obligaţia să semnalizeze 
vizibil trecătorilor pericolul la care se expun cand trec pe sub streaşina imobilului respectiv . 
                 Art. 4.  – Primarul oraşului va desemna angajaţi din subordine care vor înmâna proprietarilor în cauză 
înştiinţări în scris , pe bază de semnătură , cu obligaţiile ce decurg din hotărâre . 
                  Art. 5.  – Contravenţiile de la articolele de mai sus se sancţioneayă astfel : 

a) – amendă între   800 – 1000 lei , pentru  încălcarea  art. 1 ; 
b)    – amendă între 1000 – 1200 lei , pentru  încălcarea  art. 2 ; 
c)    – amendă între   700 –   900 lei , pentru  încălcarea  art. 3 ; 
      Art. 6.  – Agenţii constatatori care controlează şi aplică prevederile prezentei hotărâri de Consiliu  

Local , sunt : primarul oraşului Balş şi persoanele împuternicite de acesta .  
       Art. 7.  – Persoana sancţionată contravenţional poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la  

înmânarea sau comunicarea procesului verbal de constatare a contravenţiei , jumătate din cuantumul amenzii primite . 
                  Art. 8. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, pentru ducere la îndeplinire şi   
Instituţiei Prefectului Judeţului Olt  
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