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RAPORT 

privind interzicerea depozitării sau abandonării deșeurilor de orice fel pe domeniul 
public sau privat al municipiului Orăștie 

 

                 Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul municipiului 
Orăștie, buna gospodărire a acestuia, activităţile edilitar-gospodăreşti ce trebuie 
realizate în acest scop precum şi respectarea normelor de înfrumuseţare şi igienă 
constituie o prioritate majoră a Consiliului local al municipiului Orăștie şi a 
Primarului municipiului Orăștie. 
                Instituţiile publice, agenţii economici, asociaţiile de proprietari, celelalte 
persoane juridice şi fizice sunt obligate să ia măsuri pentru asigurarea întreţinerii, 
curăţeniei şi îmbunătăţirii aspectului edilitar al clădirilor, curţilor, cimitirelor 
publice, împrejmuirilor, căilor de acces, precum şi a străzilor, drumurilor, locurilor 
publice şi zonelor verzi aferente acestora precum şi a terenurilor deţinute cu orice 
titlu. 
               În acest scop este interzisă depozitarea sau abandonarea pe domeniul 
public și privat, direct pe trotuar, pe sol, sau pe carosabilul străzilor  din municipiul 
Orăștie a oricărui fel de deșeuri cum ar fi: construcţii metalice, construcţii provizorii, 
materiale de construcții: nisip, balast, piatră, cărămizi, bolţari, ţigle, lemne,  mortar, 
beton,  pământ rezultat din săpături, deșeuri vegetale rezultate din grădini, coroane 
și jerbe din plastic, alte deşeuri amestecate/resturi rezultate din activităţi de reparaţii 
şi amenajări la clădiri şi locuinţe şi din demolarea unor construcţii civile sau 
industriale, acestea cauzând un prejudiciu major pentru mediu. Aceste deșeuri pot 
pune in pericol sănătatea proprie nu doar mediul înconjurător, ele eliminând o 
cantitate semnificativă de substante toxice, care pot polua solul, aerul si care pot 
pătrunde în apa subterană, respectiv coloranții care conțin metale grele, 
              Colectarea acestor deșeuri de pe domeniul public și privat  este extrem de 
costisitoare, astfel se pierd sume importante de bani care ar putea fi investite in 
lucrarile prioritare la nivelul municipiului. Ele se pot depozita în locuri special 
amenajate pentru colectarea ulterioară în vederea reciclării. 
              Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție şi se sancționează 
după cum urmează :  
a) cu amendă de la 200 – 1000 lei pentru persoane fizice;  
b) cu amendă de la 500 - 2500 lei pentru persoane juridice;   



                  Constatarea şi sancționarea contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre, 
se face de către împuterniciții Primarului Municipiului Orăștie şi de polițiștii locali 
abilitați. 
               În consecință supunem atenției dumneavoastră prezentul proiect pentru 
interzicerea depunerii deșeurilor de orice fel pe domeniul public și privat si a 
spațiilor aferente precum alei, trotuare, străzi, cimitire publice din municipiul 
Orăștie. 
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