ANEXA nr 1
la Regulamentul privind stabilirea unor măsuri
pentru păstrarea ordinii şi curăţeniei în orașul Călimanesti
VALOAREA MINIMĂ A DESPĂGUBILOR
PENTRU DISTRUGERI ȘI DEGRADĂRI ALE BUNURILOR DIN DOMENIUL
PUBLIC SI PRIVAT AL ORAȘULUI CĂLIMĂNEȘTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

160 lei

2

310 lei

2

260 lei

Distrugerea/deqradarea a 1 m stradă pavată
Distrugerea/degradarea a 1 m stradă asfaltată
Distrugerea/degradarea a 1 m stradă betonată
2
Distrugerea/deqradarea a 1 m stradă
2

Distrugerea/degradarea a 1 m trotuar
Distrugerea/degradarea a 1 ml rigolă sau sanţ
2

160 lei
170 lei
1000 lei

7.

Distrugerea/degradarea a 1 m pod sau podeţ

170 lei

8.

Distrugerea/degradarea a 1 ml borduri

110 lei

9.

Distrugerea a 1 ml împrejmuire din lemn

175 lei

10.
11.

Distrugerea a 1 ml împrejmuire din prefabricate beton
Distrugerea a 1 ml împrejmuire plasă sârmă pe ramă

12.
13.
14.
15.
16.

Distrugerea a 1 ml împrejmuire gard viu
2
Distrugerea a 1 m zona verde
Distrugerea/degradarea unei bănci
Distrugerea unui scaun
Distrugerea/degradarea unui coş pentru deşeuri stradale

17.

Distrugerea unui vas pentru flori din beton

300 lei

18.

Distrugerea unui vas pentru flori mozaicat

300 lei

19.

Distrugerea unui arbore cu diametru până la 10 cm

1000 lei

20.

Distrugerea unui arbore cu diametru până la 15 cm

1200 lei

21.

Distrugerea unui arbore cu diametru până la 20 cm

1700 lei

22.
23.
24.
25.

Distrugerea unui arbore cu diametru peste 20 cm
Distrugerea unui semn de circulaţie
Distrugerea unui semn de orientare sau dirijare
Distrugerea/degradarea unui indicator rutier

26.

Distrugerea/degradarea unui panou de afişaj

2000 lei
300 lei
450 lei
300 lei
1000 lei

27.

Distrugerea/degradarea unui separator de sens

28.

Deteriorarea elementelor ornamentale la fântânile arteziene

450 lei/buc

29.
30.

Deteriorarea elementelor ornamentale la scările monumentelor
Deqradarea suprafeţelor pietonale mozaicate

300 lei/buc

31.
32.

Degradarea capacelor la căminele de vizitare, necarosabile
Degradarea capacelor la gurile de scurgere pentru colectarea
apelor pluviale
Degradarea capacelor carosabile la căminele de vizitare
Ocuparea abuzivă de teren în vederea cultivării de legume
sau includerea în curţi;
Ocuparea abuzivă de teren în vederea comercializării
ambulante a produselor agroalimentare sau industriale
- târguri
- trotuare şi spaţii verzi

33.
34.
35.

36.
37.
38.

Ocuparea abuzivă de teren cu construcţii provizorii pentru
comercializarea de bunuri
Ocuparea abuzivă de teren cu schele, macarale sau alte utilaje
pentru construcţii, cu recipienţi destinaţi colectării deşeurilor
Ocuparea de teren domeniu public al orașului cu autovehicule oferite spre vânzare

250 lei
160 lei
100 lei
160 lei
1000 lei
500 lei
500 lei

200 lei

250 lei/mp
450 lei/buc
350 lei/buc
800 lei/buc
3 lei/mp/zi
X
15 lei/mp/zi
25 lei/mp/zi
10 lei/mp/zi
4 lei/mp/zi
100 lei/autovehicul/zi
1

ANEXA nr 2
la Regulamentul privind stabilirea unor măsuri
pentru păstrarea ordinii şi curăţeniei în orașul Călimanesti

TABEL CENTRALIZATOR AL NIVELURILOR AMENZILOR APLICATE
Articolul care prevede fapta sancţionată

Nr.
crt.

Pentru persoane fizice
Art. 2 lit. f), g), h), i), k)
Art. 3 lit. b) /
1. Art. 5 lit. a), e)
Art. 7 alin. (4)
Art. 10 lit. d)

Minim-Maxim

300 - 1.000

Art. 6 lit. a), c), j), r)
2.

400 - 2.000

Art. 7 alin. (1), (2)
3. Art. 8

300 - 2.000

Art. 2 lit. a), b), c), d), e), l), m), o), p), q), r), s), t), u), v), y), z)
Art. 3 lit. c), d), e), f), g), h), i), j)
Art. 5 lit. b), c), d)
4. Art. 6 lit. b),g), h), i), k), l), m), q), s)
Art. 9
Art. 10 lit. a), b), c), e), f), g), h), i), j), k)
Art. 11

400 - 2.500

5. Art. 3 lit. a)

500 - 1.000

Art. 4
6. Art. 5 lit. f)
Art. 6 lit. f), n), o)
Art. 2 lit. j)
7. Art. 6 lit. e), p), t)
Art. 15
8. Art. 2 lit. n), Art.6 lit.u)
9. Art. 2 lit. w), x)

500 - 2.000

500 - 2.500
1000 - 2.500
2000 - 2.500

Pentru persoane juridice
1. Art. 2 lit. f), g), h)
Art. 5 lit. a), e)

500 -1.500

2. Art. 3 lit. a)
Art. 2 lit. a), b), i), y), z)
Art. 3 lit. c), d), e), h), i), j)
Art. 5 lit. f)
Art. 6 lit. g), i), k), l), m)
3.
Art. 9 lit. a), b), c), d)
Art. 10 lit. c), e), f), g), h), k)
Art. 15

500 - 1.000

500 - 2.500

2

Art. 6 lit. a), c), j), r)
4. Art. 7 alin. (1), (2)
Art. 8
Art. 10 lit. d)

600 - 2.000

Art. 2 lit. c), d), e), j), 1), m), o), p); q), r), s), t), u), v)
Art. 3 lit. f), g)
Art. 4
5. Art. 5 lit. b), c), d)
Art. 6 lit. b), q), s)
Art. 10 lit. a), b), i), j)
Art. 11

600 - 2.500

6. Art. 6 lit. f), h), n), o)

800 - 2.500

7. Art. 6 lit. e), p), t)
Art. 2 lit. n)
8.

1.000 - 2.500
2.000 - 2.500

3

