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Crt.             SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE      Anul 2022 

I 

Amendă contravențională pentru: 

1. Amplasarea mijloacelor de publicitate fără aviz 

pentru publicitatea temporară ori cu nerespectarea 

prevederilor acestuia (panouri publicitare, bannere, 

mesh-uri, steaguri publicitare, indicatoarele 

publicitare direcţionale,  prisme ... etc.),  pe 

domeniul public şi/sau privat al municipiului, ori 

pe proprietatea privată a persoanelor fizice şi 

juridice. 

2. Nerespectarea tipurilor şi dimensiunilor 

mijloacelor de publicitate admise, în conformitate 

cu avizul S.P.A.D.P. 

regimul contravenţional aplicabil este cel 

stabilit la Art. 49 alin (2) lit. a) din  Legea nr. 

185/2013” privind amplasarea şi autorizarea 

mijloacelor de publicitate”, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

II 

Amendă contravențională pentru: 

 -nerespectarea obligaţiilor privind întreţinerea 

mijloacelor de publicitate şi afişarea permanentă a 

unor mesaje în cadru.  

regimul contravenţional aplicabil este cel 

stabilit la Art. 49 alin (2) lit. e) din  Legea nr. 

185/2013” privind amplasarea şi autorizarea 

mijloacelor de publicitate”, cu modificările și 

completările ulterioare 

III 

Amendă contravențională pentru: 

1.  Folosirea mijloacelor de publicitate sonore care 

pot tulbura liniştea publică, a vehiculelor 

publicitare care nu au obţinut aviz pentru 

publicitate temporară.  

2. Nerespectarea obligaţiei de a readuce 

amplasamentul şi mediul înconjurător la starea 

iniţială, inclusiv prin înierbare sau asfaltare, pentru 

mijloacele de publicitate amplasate la nivelul 

solului. 

regimul contravenţional aplicabil este cel 

stabilit la Art. 49 alin (2) lit. b) din  Legea nr. 

185/2013” privind amplasarea şi autorizarea 

mijloacelor de publicitate”, cu modificările și 

completările ulterioare 

IV 

 Amendă contravențională pentru: 

-ocupare ilegala a domeniului public pentru 

distribuire de fluturaşi, pliante sau sampling, fără 

avizul  S.P.A.D.P. 

 

 

între 1.500 - 2.500 lei 

 

V 

Amendă contravențională pentru: 

-ocupare ilegala a domeniului public pentru 

depozitarea materialelor de construcţii, schele, 

containere, nacele  sau utilaje, fără avizul 

S.P.A.D.P. 

 

 

între 2.400 - 2.500 lei 

 

VI 

Amendă contravențională pentru: 

-publicitate temporară cu panouri mobile 

autoportante temporare, amplasate pe domeniul 

public şi/sau privat al municipiului, ori pe 

proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice,  

fără deţinerea avizului S.P.A.D.P. 

regimul contravenţional aplicabil este cel 

stabilit la Art. 49 alin (2) lit. a) din  Legea nr. 

185/2013” privind amplasarea şi autorizarea 

mijloacelor de publicitate”, cu modificările și 

completările ulterioare 

VII 

Amendă contravențională pentru: 

1. Organizarea neavizată de  focuri de artificii, pe 

proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice. 

2. Organizarea neavizată de  focuri de artificii, 

campanii cu caracter umanitar pe domeniul public 

şi/sau privat al municipiului. 

între 1.500 – 2.500 lei 

 

VIII 

Amendă contravențională pentru: 

-amplasarea de afişe publice, a anunţurilor de mică 

publicitate în alte locuri decât pe panourile special 

destinate acestora.  

regimul contravenţional aplicabil este cel 

stabilit la Art. 49 alin (2) lit. b) din  Legea nr. 

185/2013” privind amplasarea şi autorizarea 

mijloacelor de publicitate”, cu modificările și 

completările ulterioare 

IX 

Amendă contravențională pentru: 

-amplasarea neautorizată/ neavizată a unor: tonete, 

chioşuri, pavilioane, corturi, rulote, containere 

comerciale, terase, lăzi frigorifice, mașini de 

între 2.000 - 2.500 lei 
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înghețată, tonomate, rafturi, mese, mobilier urban, 

ornamente, picturi stradale,  artă stradală sau alte 

asemenea, pe domeniul public şi/sau privat al 

municipiului. 

X 

Amendă contravențională pentru: 

-executarea fără autorizaţie a lucrărilor de spargere 

a străzilor, trotuarelor sau zonelor verzi. 

între 2.400 - 2.500 lei 

 

XI 

Amendă contravențională pentru: 

-depaşirea valabilităţii autorizaţiei pentru lucrări de 

spargere străzi, trotuare, zone verzi sau alte 

asemenea. 

 

între 2.400 - 2.500 lei 

XII 

Amendă contravențională pentru: 

-nerespectarea condiţiilor de refacere a 

suprastructurii stipulate în autorizaţia de spargere. 

 regimul contravenţional aplicabil este cel 

stabilit în HCL nr. 302 din 30 septembrie 2021 

privind actualizarea masurilor pe linia bunei 

gospodări, păstrarea curățeniei, respectarea 

normelor de igienă și înfrumusețarea 

Municipiului Târgu Mureș 

XIII Amendă contravențională pentru: 

-nedeţinerea autorizaţiei de liberă trecere. 
între 2.400 – 2.500 lei 

XIV 

Amendă contravențională pentru: 

-nerespectarea obligaţiei de a readuce 

amplasamentul şi mediul înconjurător la starea 

iniţială. 

între 2.400 – 2.500 lei 

XV 

Amendă contravențională pentru: 

-plimbatul animalelor de companie, consumul de 

alcool, aruncarea seminţelor sau ambalajelor în 

spaţiile de joacă pentru copii ori terenurilor de 

sport. 

 regimul contravenţional aplicabil este cel 

stabilit în HCL nr. 302 din 30 septembrie 2021 

privind actualizarea masurilor pe linia bunei 

gospodări, păstrarea curățeniei, respectarea 

normelor de igienă și înfrumusețarea 

Municipiului Târgu Mureș 

 

XVI 

Amendă contravențională pentru: 

-plimbarea liberă a animalelor de companie prin 

locurile amenajate ca spaţii verzi, unde există flori 

şi arbuşti, fără o supraveghere strictă din partea 

deţinătorilor, precum şi îmbăierea acestora în 

locurile publice (fântâni arteziene). 

XVII 

Amendă contravențională pentru: 

-plimbatul animalelor de companie fără lesă, iar cei 

din categoria câinilor periculoşi sau agresivi cu lesă 

şi botniţă, pe domeniul public şi/sau privat al 

municipiului. 

XVIII 

Amendă contravențională pentru: 

-plimbarea animalelor de companie pe domeniul 

public şi/sau privat al municipiului fară ca 

deţinătorul  să dispună de *materiale necesare 

pentru curăţirea locului şi evacuarea dejecţiilor 

fiziologice.  

     *Prin materiale necesare păstrării curăţeniei se 

înţelege mătură, făraş, pungă de unică folosinţă 

sau pungă şi mănuşi de unică folosinţă; 

XIX 

Amendă contravențională pentru: 

-expunerea autovehiculelor pe domeniul public 

şi/sau privat al municipiului, inclusiv în parcări 

amenajate, în vederea vânzării.  

între 1000 lei – 2.000 lei 

XX 

Amendă contravențională pentru: 

-expunerea rufelor sau a altor obiecte pe suporturi 

improvizate pe domeniul public şi/sau privat al 

municipiului. 

între 500 lei – 1.500 lei 
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XXI 

Amendă contravențională pentru: 

-aruncarea sau depozitarea deşeurilor de orice fel 

înafara  recipientelor standardizate sau în alte 

locuri decât cele anume desemnate pentru fiecare 

categorie de utilizatori. 

 regimul contravenţional aplicabil este cel 

stabilit în HCL nr. 302 din 30 septembrie 2021 

privind actualizarea masurilor pe linia bunei 

gospodări, păstrarea curățeniei, respectarea 

normelor de igienă și înfrumusețarea 

Municipiului Târgu Mureș 

                        XXII 

Amendă contravențională pentru: 

-distrugerea, deteriorarea sau murdărirea de către 

persoanele majore a jocurilor, aparatelor sau 

echipamentelor de joacă pentru copii, existente în 

locurile special amenajate. 

XXIII 

Amendă contravențională pentru: 

-neremedierea în termen de 72 de ore de la 

sesizarea administratorului drumului public şi/sau a 

altor organe abilitate, a stării sau poziţiei 

elementelor de reţea, situate în drum sau trotuar, 

care prin acestea pot duce la producerea de 

accidente rutiere şi/sau pietonale. 

între 2.400 - 2.500 lei 

 

XIV 

Amendă contravențională pentru: 

-neântreținerea construcțiilor de orice tip, situate pe 

domeniul public și/sau privat al municipiului ori pe 

proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, 

care datorită neîntreținerii pun în pericol circulația 

auto și/sau pietonală de pe domeniul public. 

regimul contravenţional aplicabil este cel 

stabilit în HCL nr. 302 din 30 septembrie 2021 

privind actualizarea masurilor pe linia bunei 

gospodări, păstrarea curățeniei, respectarea 

normelor de igienă și înfrumusețarea 

Municipiului Târgu Mureș 

XV Amendă contravențională pentru: 

-ocuparea ilegala a domeniului public și/sau privat 

al municipiului cu: strângere de semnături, 

strângere de fonduri, fără avizul S.P.A.D.P.. 
între 1.500 lei - 2.500 lei 

XVI Amendă contravențională pentru: 

-folosirea garajelor autorizate și/sau acceptate, care 

ocupă domeniul public, în orice alt scop, în afară 

de gararea autoturismelor. 

între 1.000 lei - 1.500 lei – persoană fizică 

între 2.000 lei - 2.500 lei – persoană juridică 

1) Sancţiunile contravenţionale se constată și se pun în aplicare de către Direcția Politia Locală, prin agentul 

constatator. 

2) Alte reglementări contrare prezentei hotărâri, se abrogă.. 

 


