Lista privind contravențiile ce intră sub incidența Legii prevenirii nr.
270/2017 și care sunt în competența constatării de către autoritățile
locale/Poliția Locală
-Legea educației naționale nr. 1/201, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare
ART. 360
(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea dispoziţiilor art. 86 alin. (3), din culpa părintelui sau a tutorelui legal
instituit, cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori cu muncă echivalentă în folosul
comunităţii, prestată de părinte sau de tutorele legal;
b) nerespectarea dispoziţiilor art. 143 alin. (5), cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1)
lit. a) se fac de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1)
lit. b) se fac de către ofiţerii sau agenţii de poliţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi
Internelor, cu competenţe în domeniu.
-Hotărârea Guvernului nr. 511/2001 privind unele măsuri de organizare a activității de
agrement în stațiunile turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
307 din 11 iulie 2001, cu modificările ulterioare
ART. 4
Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii
penale, să constituie infracţiuni, următoarele fapte:
a) desfăşurarea de activităţi de agrement în staţiuni turistice fără autorizaţie de funcţionare;
b) nerespectarea condiţiilor în baza cărora s-au eliberat avizul Ministerului Turismului şi
autorizaţia de funcţionare.
ART. 6
Contravenţiile se constată şi amenzile se aplică de personalul cu atribuţii de control din
cadrul Ministerului Turismului, precum şi de persoane împuternicite de primari.
-Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 23 aprilie 2003
ART. 10
Constituie contravenţii următoarele fapte:
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a) desfăşurarea de către persoane fizice sau juridice a activităţii de agrement nautic în afara
zonelor legal aprobate;
f) nerespectarea uneia sau a mai multor reguli de desfăşurare a activităţilor de agrement
nautic stabilite prin ordinul prevăzut la art. 8;
g) depăşirea limitelor perimetrului zonei de agrement nautic;
h) accesul înotătorilor în perimetrul destinat navigaţiei ambarcaţiunilor de agrement nautic;
ART. 12
Contravenţiile se constată şi amenzile se aplică de personalul de specialitate împuternicit al
Ministerului Turismului, Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerului Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin Autoritatea Navală Română, după caz, al
Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului de Interne, de către persoane împuternicite
de primar, potrivit competenţelor prevăzute la art. 9.
-Hotărârea Guvernului. Nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreținerea și
exploatarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement, republicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008
ART. 7
Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât,
potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
b) neasigurarea indicatoarelor de semnalizare, a balizelor şi a mijloacelor de protecţie în
locurile şi la obstacolele periculoase;
c) neluarea măsurilor de interdicţie, totală sau parţială, a accesului pe pârtiile şi pe traseele
de schi pentru agrement, în caz de ceaţă, viscol sau în cazul pericolului de declanşare a
avalanşelor, precum şi în cazul utilizării acestora pentru antrenamente şi competiţii sportive;
d) efectuarea de lucrări pe pârtiile şi pe traseele de schi pentru agrement omologate, altele
decât cele prevăzute în studiile şi proiectele de amenajare autorizate;
e) utilizarea pentru păşunat a pârtiilor şi a traseelor de schi pentru agrement omologate;
f) neasigurarea postului de prim ajutor pe pârtiile de schi pentru agrement omologate;
g) accesul sau circulaţia pe pârtiile ori traseele de schi pentru agrement cu automobile,
tractoare sau orice alt tip de vehicul, fără drept, cu excepţia celor aparţinând serviciilor
publice Salvamont, serviciilor de ambulanţă, poliţie, jandarmi, pompieri, precum şi altele
asemenea;
ART. 9
Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 7 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către
personalul cu atribuţii de control al Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ,
Turism şi Profesii Liberale şi al autorităţii administraţiei publice locale, precum şi de
lucrătorii unităţilor de poliţie şi jandarmerie pe a căror rază teritorială de competenţă sunt
amenajate pârtiile de schi pentru agrement.
-Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare
ART. 336
Contravenţii
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii
încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:
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a) nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor
de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de menţiuni;
b) neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligaţiilor de declarare
prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor,
contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele,
contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora;
d) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei prevăzute la art. 118 alin. (7);
e) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiilor de întocmire a dosarului
preţurilor de transfer în condiţiile şi la termenele prevăzute prin ordinul preşedintelui
A.N.A.F., precum şi nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a prezenta
dosarul preţurilor de transfer la solicitarea organului fiscal central în condiţiile art. 108 alin.
(2);
f) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a păstra, precum şi a obligaţiei
de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic şi a aplicaţiilor
informatice cu ajutorul cărora le-a generat, potrivit art. 109 alin. (4);
h) nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informaţiilor periodice solicitate de
organul fiscal potrivit art. 59;
s) nerespectarea de către persoana supusă verificării situaţiei fiscale personale a obligaţiei
de a depune declaraţia de patrimoniu şi de venituri, potrivit art. 138 alin. (7);
ş) efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în
Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru;
(3^1) Nedepunerea în termen a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la
sosirea în România, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la
plecarea din România, de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal, constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 100 lei.
(3^2) Nedepunerea în termenul de 45 de zile a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de
garanţie de către debitorul care a notificat organul fiscal potrivit art. 233 alin. (2^1) constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele
juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la
1.000 lei pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice.
ART. 337
Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate de
normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adăugată;
b) depunerea de declaraţii recapitulative incorecte ori incomplete.
ART. 338
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele fiscale
competente, cu excepţia contravenţiei prevăzute la art. 336 alin. (1) lit. t) pentru care
constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se face de persoanele stabilite prin ordin al
ministrului finanţelor publice*) sau, după caz, hotărâre a autorităţii deliberative.
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-Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din
sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 31
octombrie 2014, cu modificările și completările ulterioare
ART. 16
Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol cu nerespectarea
prevederilor art. 10, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice;
c) transportul de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice de
la locul de deţinere la locul de comercializare, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2),
cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei;
d) organizarea de spaţii de vânzare în cadrul structurilor de vânzare cu amănuntul din
zonele publice, cu nerespectarea de către administratorii pieţelor a prevederilor art. 13 alin.
(1) şi (2), cu amendă de la 12.000 lei la 37.500 lei;
e) neafişarea etichetei de produs, prevăzute la art. 14 alin. (3), cu amendă de la 100 lei la
300 lei;
f) desfăşurarea activităţilor de valorificare a produselor agricole proprii şi de exercitare a
comerţului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu deţin un atestat de producător
valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil, şi care
nu sunt produse în ferma proprie, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;
g) eliberarea de către primar a atestatului de producător şi/sau a carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol, cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi, cu
amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;
h) vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din producţie proprie, în baza carnetului
de comercializare a produselor din sectorul agricol eliberat potrivit prevederilor prezentei legi,
cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.
ART. 17
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 16 se realizează de
persoanele împuternicite de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul
Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi de agenţii şi ofiţerii de
poliţie din cadrul Poliţiei Române, de către poliţia locală şi de către persoanele
împuternicite de primar.
-Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de
piață, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007,
cu modificările și completările ulterioare
ART. 73
Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii
penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
5. oferirea spre vânzare a produselor în pierdere în alte cazuri decât cele prevăzute la art.
17, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile
Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată;
6. vânzările de lichidare efectuate în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 18 lit. a) - g), cu
amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea operaţiunilor de lichidare;
8. neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a documentelor legale privind
justificarea situaţiei care a motivat lichidarea, conform dispoziţiilor cuprinse în art. 19 alin.
(2), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;
9. nerespectarea prevederilor art. 20, 23 şi 24, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu
sistarea vânzărilor de lichidare sau de soldare, după caz;
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10. realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele prevăzute la art. 27 alin. (1),
cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de soldare;
11. neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor legale
justificative, conform prevederilor art. 26 şi 31, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;
13. utilizarea denumirii "soldare/solduri/soldări" sau a sinonimelor acesteia, în cazuri în
care aceasta nu este în legătură cu o operaţiune de soldare astfel cum este definită de prezenta
ordonanţă, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea practicării acestei
denumiri;
14. practicarea de vânzări sau de orice alte procedee prevăzute la art. 36, cu amendă de la
10.000 lei la 50.000 lei, iar veniturile realizate din aceste practici se confiscă şi se fac venit la
bugetul de stat;
17. nerespectarea de către organizatorii de loterii publicitare a prevederilor art. 41 alin. (2),
cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, iar veniturile realizate ilicit din această practică se
confiscă şi se fac venit la bugetul de stat;
18. neprezentarea în termen a documentelor solicitate conform prevederilor art. 43 alin. (2),
cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;
19. nerespectarea prevederilor art. 49, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
22. exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicata şi comerţ cu amănuntul în aceeaşi
structură de vânzare, respectiv suprafaţă de vânzare, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi
cu interzicerea uneia dintre cele două activităţi;.
ART. 76
Contravenţiile prevăzute la art. 73 se constată şi se sancţionează de către:
a) organele de control abilitate ale primăriilor, pentru cele prevăzute la pct. 1 - 4, 6 11, 13 şi 20^1 - 23;
b) organele de control abilitate ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, pentru cele
prevăzute la pct. 5, 6, 8 - 11, 13, 14, 17 - 19 şi 22;
c) organele de control abilitate ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului,
pentru cele prevăzute la pct. 4, 12, 18, 20, 20^1 şi 21;
d) organele de control abilitate ale poliţiei, pentru cele prevăzute la pct. 15, 16, 18 şi 20^1.
-Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 208, nr. 856 din 5 decembrie 2011, cu modificările ulterioare
ART. 23
Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei următoarele
fapte:
a) încălcarea obligaţiei de a asigura cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării
activităţii de audit public intern, potrivit prevederilor art. 11 lit. a);
b) încălcarea obligaţiei de a elabora norme de audit public intern specifice entităţii publice,
precum şi neprezentarea lor spre avizare, potrivit prevederilor art. 13 lit. a);
c) încălcarea obligaţiei de a elabora proiectul planului de audit public intern, conform
prevederilor art. 13 lit. b);
d) refuzul personalului de execuţie sau de conducere, implicat în activitatea auditată, de a
prezenta documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern, în
conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3);
e) nerespectarea prevederilor referitoare la numirea/destituirea conducătorului
compartimentului de audit public intern, respectiv la numirea/revocarea auditorilor interni, în
conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2), respectiv ale art. 20 alin. (2).
ART. 24
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac astfel:
a) de reprezentanţi împuterniciţi ai Ministerului Finanţelor Publice, pentru contravenţiile
prevăzute la art. 23;
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b) de către reprezentanţii împuterniciţi ai organului ierarhic superior, la nivelul entităţii
publice subordonate, pentru contravenţiile prevăzute la art. 23 lit. a), c) şi e);
c) de către reprezentanţii împuterniciţi de conducătorul entităţii publice, pentru
contravenţiile prevăzute la art. 23 lit. d).
-Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a prețurilor
produselor oferite consumatorilor spre vânzare, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 643 din 9 septembrie 2008, cu modificările ulterioare
ART. 12
Neindicarea preţului pe unitatea de măsură potrivit art. 4 - 7, art. 10 şi 11 constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei.
ART. 13
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de inspectorii Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi de reprezentanţii împuterniciţi ai
altor organe ale administraţiei publice, potrivit competenţelor.
-Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare

ART. 493
Sancţiuni
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii
încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6),
(7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art.
471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5)
şi art. 483 alin. (2);
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10)
lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin.
(2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art.
483 alin. (2).
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.
(6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane
împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
-Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și
completările ulterioare
ART. 26
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii
încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:
g) neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate, în conformitate cu
prevederile art. 7 alin. (8);
ART. 27
(3) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepţia celor de la lit. h), h^1), i) - k), se
constată şi se sancţionează de către compartimentele de specialitate cu atribuţii de control
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ale autorităţilor administraţiei publice locale ale judeţelor, municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele săvârşite în unitatea lor
administrativ-teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului
Bucureşti, potrivit competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.
-Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările și
completările ulterioare
ART. 47
(1) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu
amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:
a) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurareînregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
b) nerespectarea de către utilizatori a termenelor pentru încheierea acţiunii de contorizare
individuală la nivel de apartament;
c) racordarea la sistemele de utilităţi publice fără acord de furnizare/preluare, respectiv aviz
de branşare/racordare eliberat de operator;
d) utilizarea fără contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice;
e) modificarea neautorizată de către utilizatori a instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor şi a
dotărilor aferente sistemelor de utilităţi publice.
(2) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu
amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:
a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurareînregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalaţia aflată în administrarea sa;
b) întârzierea nejustificată a operatorilor de a branşa/racorda noi utilizatori, precum şi
impunerea unor soluţii de branşare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnicoeconomic şi neconforme actelor normative în vigoare şi reglementărilor stabilite de
autorităţile naţionale de reglementare competente;
ART. 48
(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 47 şi aplicarea sancţiunilor se fac, conform
competenţelor stabilite în prezenta lege, de reprezentanţi împuterniciţi ai ministrului afacerilor
interne, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ai ministrului
transporturilor, ai ministrului finanţelor publice, ai preşedinţilor A.N.R.S.C., A.N.R.E.,
A.R.R., ai Gărzii Naţionale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi
Pădurilor, ai preşedinţilor consiliilor judeţene, ai primarilor sau, după caz, ai preşedinţilor
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în
temeiul mandatului ce le-a fost acordat de unităţile administrativ-teritoriale membre.
-Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 7 septembrie 2015
ART. 39*)
(3) Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu
completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei
următoarele fapte:
a) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare fără aprobarea
autorităţilor administraţiei publice locale prin hotărâre de dare în administrare sau hotărâre de
atribuire a contractului de delegare a gestiunii, după caz;
b) atribuirea de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă
şi de canalizare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de
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canalizare, fără respectarea procedurilor de atribuire legale prevăzute la art. 30 din Legea nr.
51/2006, republicată, cu completările ulterioare;
c) darea în administrare de către autorităţile administraţiei publice locale a serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente unui
furnizor/prestator fără licenţă, respectiv atribuirea şi încheierea contractului de delegare a
gestiunii serviciului cu un furnizor/prestator fără licenţă, cu excepţia contractelor atribuite
potrivit art. 22.
(4) Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu
completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele
fapte:
a) neurmărirea de către primar a întocmirii regulamentului propriu al serviciului şi a
caietului de sarcini în termen de 90 de zile de la aprobarea regulamentului-cadru al serviciului
şi a caietului de sarcini-cadru;
b) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurareînregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalaţia aflată în administrarea sa;
ART. 40
(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor se fac de
către persoane împuternicite de ministrul mediului, apelor şi pădurilor, de ministrul
dezvoltării regionale şi administraţiei publice, de preşedintele A.N.R.S.C., de preşedinţii
consiliilor judeţene, de primari sau de împuterniciţii acestora, conform competenţelor
lor.
-Legea 230/2006 privind serviciul de iluminat public, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 517 din 15 iunie 2006
ART. 37
(1) Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, şi se
sancţionează cu amendă de la 30.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON) următoarele fapte:
a) prestarea serviciului de iluminat public fără aprobarea de către autorităţile administraţiei
publice locale a hotărârii de dare în administrare sau a contractului de delegare a gestiunii;
b) atribuirea de către primar a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat
public fără respectarea procedurilor legale;
c) darea în administrare de către primar a serviciului de iluminat public unui prestator fără
licenţă de operare, respectiv încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un
prestator fără licenţă de operare.
(2) Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, şi se
sancţionează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) următoarele fapte:
a) neurmărirea de către primar a întocmirii regulamentului propriu al serviciului, în termen
de 90 de zile de la aprobarea regulamentului-cadru al serviciului;
b) încălcarea oricărei alte obligaţii prevăzute de prezenta lege, de regulamentul serviciului
sau a reglementărilor autorităţii competente pentru care nu s-a prevăzut o sancţiune specifică.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac de
către reprezentanţi împuterniciţi ai ministrului administraţiei şi internelor şi ai preşedinţilor
A.N.R.S.C. şi A.N.R.E., de către primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, de către
primarul general al municipiului Bucureşti, după caz, şi de persoanele împuternicite de
aceştia, conform competenţelor acestora.
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-Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul
localităților, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 10
noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare
ART. 23
(1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă contravenţională după cum urmează:
a) de la 100 lei la 200 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru
persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 5 lit. a), f) şi g), ale art. 9 alin. (2) şi ale
art. 21 lit. a), f), g), h), i), k) şi l);
(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către
personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu, de persoanele împuternicite în acest
scop de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi de către primari sau
împuterniciţi ai acestora.
-Legea nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 27 martie 2012
ART. 8
(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către
reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu, autorităţile administraţiei publice locale şi
personalul împuternicit al acestora, precum şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
Poliţiei Române, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum şi de către
agenţii Poliţiei locale, conform competenţelor stabilite prin lege.
În vederea îndeplinirii scopului Legii prevenirii nr. 270/2017 pentru contravențiile a
căror constatare este atributul legal al primarului sau împuterniciții acestuia, precum și de
către Poliția locală, aceștia au obligația:
a) să elaboreze proceduri de îndrumare şi control care să fie utilizate de către toate
persoanele competente să efectueze activitatea de control;
b) să afişeze pe site-urile proprii speţele cu frecvenţă ridicată şi soluţiile de îndrumare
emise în aceste cazuri, precum şi procedurile elaborate conform lit. a);
c) ca în fiecare activitate de control să exercite activ rolul de îndrumare al persoanelor
controlate, oferind, conform procedurilor, indicaţiile şi orientările necesare pentru evitarea pe
viitor a încălcării prevederilor legale. Despre îndeplinirea acestei obligaţii se va face menţiune
expresă în procesul-verbal de control, arătându-se indicaţiile şi orientările oferite.
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