ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
pentru aprobarea normelor şi regimului contravenţiilor privind buna gospodărire şi înfrumuseţare
a oraşului Breaza, convieţuire socială, administrarea domeniului public, protecţia şi conservarea mediului
înconjurator
Având în vedere expunerea de motive nr.64180/07.12.2010, formulată de dl. Ciprian Chiţoi, consilier local, prin care
se propune aprobarea normelor şi regimului contravenţiilor privind buna gospodărire şi înfrumuseţare a oraşului Breaza,
convieţuire socială, administrarea domeniului public, protecţia şi conservarea mediului înconjurator
Ţinând seama de :
raportul de specialitate nr. 16539/08.12.2010 intocmit de dl. Marin Florentin, reprezentantul
Biroului UATPM;
raportul de specialitate nr.16540/08.12.2010 intocmit de dna.Elena Bondoc, în calitate de
coordonator al Poliţiei Comunitare;
raportul Comisiei pentru prognoza, … buget-finante, administrarea domeniului public si
privat… din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, ecologie si protectia mediului
din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza
avizul nr.16541/08.12.2010 al secretarului oraşului Breaza;
În conformitate cu prevederile:
art.2 alin. (2) din OG nr. 2/2001 privind regimul contraventiilor, modificata;
OG nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, modificata si completata ;
OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, modificata si completata;
Se constata îndeplinite prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală;
În temeiul prevederilor art.36, alin. (1) coroborat cu alin. (9) si ale art.115, alin. (1) lit. “b” coroborate cu art. 45 alin.
(1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă faptele săvârşite de instituţii publice, agenţi
economici, alte persoane juridice precum şi de către cetăţeni, după cum urmează:
CAP 1 . IN DOMENIUL EDILITAR –GOSPODARESC SI ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV.
1. Lasarea imobilelor pe care le detine cu orice titlu, sa se degradeze, aceasta afectand aspectul urbanistic al
orasului.
PF = 1000-2500 lei
PJ = 1500-2500 lei
2. Nementinerea curateniei si igienei in urmatoarele locatii : anexe gospodaresti, curti interioare, gradini,
terenuri, in jurul incintelor, in jurul blocurilor, in spatiilor de desfasurare a activitatilor, precum si pe
spatiile verzi din fata proprietatii .
PF = 200-500 lei
PJ = 400-800 lei
3. Neanlocuirea jghiaburilor ,burlanelor degradate, tiglelor si a geamurilor sparte ale imobilelor, precum si a
firmelor deteriorate.
PF = 200-500 lei
PJ = 400-800 lei
4. Neafisarea numarului de imobil si/sau neafisarea nr de imobil in modelul stabilit de autoritatile locale.
PF = 100-200 lei
PJ = 200-400 lei
5. Neefectuarea sau nementinerea curateniei si a igienei in chioscuri ,tonete, magazine si /sau in spatiile din
jurul acestora.
PF = 200-500 lei
PJ = 400-800 lei
6. Scuturarea covoarelor, aruncarea obiectelor, reziduurilor menajere sau alte lichide, de la balcoane sau
ferestre.
PF= 200-500 lei
PJ = 400-800 lei

7. Neintretinerea, necosirea spatiilor verzi sau a vegetatiei din fata proprietatii imobilului - ori de cate ori este
nevoie, precum si a suprafetelor de teren aflate in proprietate.
PF = 200- 500 lei
PJ = 400- 800 lei
8. Necuratirea zapezii si a ghetii imediat dupa depunere, sau cel tarziu pana la ora 09.00, de pe trotuare ,din
fara imobilelor in care locuiesc sau isi desfasoara activitatea.
PF = 200- 500 lei
PJ = 400- 800 lei
9 Depozitarea zapezii pe gurile de scurgere a apei pluviale in canalizare pe rampele de acces amenajate pentru
accesul autovehiculelor sau a persoanelor cu dezabilitati locomotorii
PF = 200 -500 lei
PJ = 400 -800 lei
10. Neexecutarea de catre proprietar a lucrarilor de intretinere ,reparatii sau inlocuire a elementelor de
constructii si instalatii aflate in folosirea exclusiva a acestuia,daca este de natura sa aduca prejudicii celorlalti
proprietari,chiriasi,persoane fizice sau jurdice si sa afecteze aspectul urbanistic al orasului
PF = 200- 500 lei
PJ = 400- 800 lei
11. Aruncarea de gunoaie ,deseuri, resturi, (hartii,seminte,chistoace) ,pe arterele de circulatie, in piete,
parcuri,locuri de joaca pentru copii, locuri de agrement ,sali de spectacole, sau alte locuri publice, precum si alte
acte care pot afecta starea de curatenie a orasului.
PF = 240 -500 lei
12. Pastrarea si depozitarea in suprafete locative, in imprejurimile acestora ,ale asociatiilor de locatari, de
marfuri, materiale, deseuri, care prin mirosul ce-l degaja deranjeaza pe ceilalti locatari sau care in contact cu
agentii atmosferici se descompun si produc deteriorari sau degradari ale imobilului.
PF = 240-500 lei
PJ = 500- 800 lei
13. Utilizarea de catre alte persoane, a dotarilor existente in locurile de joaca pentru copii .
PF = 200- 500 lei
14.
Satisfacerea nevoilor fiziologice umane, in locurile publice.
PF = 240- 500 lei
15. Pasunatul in parcuri ,gradini publice ,spatii verzi aferente ansamblurilor de locuinte, precum si in alte
locuri care apartin domeniului public .
PF = 500- 1000 lei
PJ = 800-1500 lei
16. Executarea de operatiuni de taiere , curatire ,corectie, in scopul regenerarii, a arborilor si arbustilor situati
pe domeniul public, fara acordul Primariei orasului Breaza.
PF = 240- 500 lei
17. Neluarea de catre proprietarii terenurilor riverane raurilor Prahova si Valea Tarsei, a masurilor de curatire
a portiunilor de mal cu care se invecineaza.
PF = 400- 600 lei
PJ = 600- 1000 lei
CAP.II SALUBRIZAREA ORASULUI
1. Neincheierea de catre persoane fizice a contractelor de colectare deseuri menajere cu operatorii de servicii
publice de salubritate, in cazurile in care exista contract intre primarie si operator pt ridicarea gunoiului in
zonele /strazile respective.
PF = 200-500 lei
2. Neincheierea de catre persoane juridece a contractelor de colectare deseuri menajere cu operatorii de servicii
publice de salubritate pentru fiecare punct de lucru si nedotarea sediului sau punctului de lucru cu recipienti de
colectare a deseurilor , personalizate diferit de a altor agenti economici.
PJ = 500- 1000 lei
3. Nesalubrizarea in aceeasi zi a domeniului public in locurile unde se executa lucrari de constructii , reparatii
sau interventii la retelele tehnico-edilitare indiferent daca lucrarea este terminata sau continua in zilele urmatoare,
pana la finalizare.
PF = 240 -500 lei
PJ = 1000 -1500 lei
4. Neefectuarea sau neintretinerea curateniei la punctele de colectare a deseurilor menajere precum si la
recipientii de colecatre.
PF = 240- 500 lei
PJ = 500-1000 lei
5. Imprastierea gunoiului aflat in recipientii amplasati in punctele de colectare a rezidurilor menajere.
PF 500 -1000 lei
6. Blocarea accesului la containere / pubele, sau zonele de depozitare a rezidurilor.

PF = 240- 500 lei
PJ = 500- 1000lei
7. Depozitarea deseurilor menajere in alte locuri decat cele special amenajate in acest scop si neutilizare
recipientilor adecvati( europubele) .
PF = 240- 500 lei
PJ = 500- 1000 lei
8. Mutarea recipientilor de colectare a rezidurilor din locurile stabilite –aprobate.
PF = 240- 500 lei
PJ = 500- 1000 lei
9. Asezarea deseurilor( menajere) langa recipientii de colectare a gunoiului.
PF = 240- 500 lei
PJ = 500- 1000 lei
10. Depozitarea /aruncarea deseurilor menajere sau asimilate, in cosurile de gunoi stradal sau pe arterele de
circulatie.
PF = 500- 1000 lei
PJ = 1000- 1500 lei
11. Neindeplinirea de catre persoane juridice autorizate sa desfasuare activitati comerciale, a obligatiei de a
asigura in permanenta curatenia pe o raza de 10 m, in perimetrul in care isi desfasuara activitatea .
PJ =500- 1500 lei
12. Deversarea rezidurilor rezultate din vidanjare in sistemul de canalizare de pe raza administrativ-teritoriala a
orasului Breaza.
PJ = 1000- 2000 lei
13. Nedotarea punctelor de vanzare stradala pentru alimente cu recipiente cu capac pentru colectarea
deseurilor si cosuri de hartii pentru hartii si resturi.
PJ = 250- 500 lei
CAP.III

RESPECTAREA NORMELOR DE CONVIETUIRE SOCIALA

1. Cresterea animalelor si pasarilor de orice fel in alte locuri decat cele amenajate in acest scop, igienice si
dezinfectate, amplasate la minim 10 m. distanta fata de alte locuinte si cu respectarea normelor sanitar
veterniare ,de prevenire si transmitere a imbolnavirilor la om si animale; constituie zona de restrictie totala pentru
cresterea animalelor si pasarilor zonele blocurilor de locuit ,cetatenii care au domiciliul in aceste zone vor intra in
legalitate in termen de 3 luni de la intarea in vigoare a prezentei Hotarari. Constituie zona de restrictie totala
pentru cresterea animalelor dar se permite cresterea unu porc ,de familie si a pasarilor de curte ,cu conditia sa fie
tinute in cotete sau in curti bine inchise si sa nu genereze disconfort proprietatilor vecine ,strazile cuprinse in
Anexa nr.1
PF = 250- 500 lei
2. Plimbarea cainilor fara botnita si lesa si intrarea cu caini in institutii publice, magazine ,piete de desfacere a
produselor agroalimentare, stranduri, gradini publice, stadioane.
PF = 250- 500 lei
3. Detinerea si cresterea cainilor in apartamentele situate in blocuri de locuinta sau in cladiri cu mai multe
apartamente se pot face numai cu aprobarea asociatiei de locatari sau proprietari , acolo unde nu exista asociatii cu
aprobarea celorlalti locatari de imobil. Persoanele care detin caini mai mari de 6 luni se vor ingriji ca acestia sa fie
vaccinati contra turbarii in fiecare an fara a depasi intervalul de un an cu mai mult de 3 zile .Vaccinarea va fi
atestata prin carnetul de sanatate pe care detinatorul il va prezenta organelor de control.
PF = 250- 500 lei
4. Neinscriptionarea de catre detinatorii de caini la calea de acces in proprietate a unei placute cu privire la
existenta cainilor ,chiar daca nu sunt declarati periculosi.
PF = 250- 500 lei
PJ = 400- 800 lei
5. Neevacuarea ritmica a rezidurilor animaliere colectate in fosa septica. disconfort
PF = 250- 500 lei
PJ = 500- 1000 lei
6. Amplasarea fosei septice la o distanta mai mica de 10 m. fata de cea mai apropriata locuinta si nerespectarea
reglemantarilor igienico-sanitare in vigoare.
PF =500- 1000 lei
PJ = 1000- 2000 lei
7. Amplasarea de grajduri ,platforme pentru depozitarea gunoiului in curti sau gradini la o distanta mai mica de
30 m. de locuintele limitrofe.
PF = 500- 1000 lei
PJ = 1000- 2500 lei
8. Amplasarea batatoarelor de covoare si a recipientilor pentru colectarea deseurilor menajare la mai putin de 10
m.de ferestrele imobilelor vecine.
PF = 250- 500lei
PJ = 500- 1000

9. Nerespectarea distantei de minim 10 m. a amplasamentului, adapostului (cusca) cainelui fata de de
apartamentele / locuintele vecine, in curtile de folosinta comuna ,precum si tinerea ascestora dezlegati.
PF = 250- 500 lei
10. Necuratirea de catre proprietarii de animale, a excrementelor lasate de catre acestea pe domeniul public.
PF = 250- 500 lei
11. Detinerea de catre asociatiile de proprietari /locatari sau a particularilor, a animalelor, pe spatiile comune, in
jurul imobilelor sau in adaposturi amplasate pe domeniul public.
PF = 250- 500 lei
PJ = 500- 1000 lei
12. Detinerea la sediile si punctele de lucru ale societatilor comerciale si ale institutiilor a mai lult de 3 caini,
nesupraveghiati .
PJ = 500- 1000 lei
13 Folosirea focului deschis sau a focului pentru gratare pe spatii verzi, alei, parcuri, terase sau balcoanele
blocurilor.
PF = 250- 500 lei
14. Transhumanta realizata pe alte trasee decat cele stabilite.
PF = 500- 1000 lei
CAP.IV

RESPECTAREA REGIMULUI PRIVIND UNITATILE DE INVATAMANT

1. Accesul fara drept a persoanelor straine in incinta unitatilor de invatamant sau stationarea in zona acestora a
persoanelor insotite de animale, care pot prezenta pericol pentru viata, integritatea fizica si sanatatea elevilor si a
celorlalte persoane participante la actul de educatie.
PF = 250- 500 lei
2.
Introducerea,distribuirea si publicitatea materialelor cu caracter obscen, sau pornografic , in incinta
unitatilor de invatamant ,in alte conditii decat cele stabilite de cadrele unitatilor de invatamant.
PF = 250- 500 lei
3. Accesul sau folosirea fara drept a bazelor sportive apartinand unitatilor de invatamant (terenuri de
sport,sali,baze sportive),
PF = 250- 500 lei
CAP.V

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

1. Ocuparea domeniului public cu/ sau abandonarea pe domeniul public, a urmatoarelor: orice fel de bunuri,
obiecte sau materiale, utilaje, tonete sau chioscuri ,constructii metalice, agregate, caroserii, autovehicule sau
autovehicule degradate sau dezmembrate.
PF = 500- 1000 lei
PJ = 1000- 2000 lei
2. Montarea de mobilier ,chioscuri ,corturi sau tonete pentru parcuri de distractii,circuri sau alte manifestari,
fara aprobare.
PF = 500- 1000 lei
PJ = 1000-1500 lei
3. Expunerea pentru reclama sau publicitate pe domeniul public a unor autovehicule, utilaje sau aparatura, fara
aprobare.
PF = 250- 500 lei
PJ = 500- 1000 lei
4. Amplasarea rulotelor/ baracilor si containerelor de constructii pe domeniul public, fara aprobare
PF = 500- 1000 lei
PJ = 1000- 2000 lei
5. Imprejmuirea prin orice fel a domeniului public, fara aprobare.
PF = 500- 1000 lei
PJ = 1000- 2000 lei
6. Amplasarea in exteriorul spatiilor comerciale ,tonetelor si a chioscurilor a rafturilor pentru expunerea
marfurilor fara aprobare, si fara plata taxei de inchiriere a domeniului public.
PF = 250- 500 lei
PJ = 500 -1000 lei
7. Aruncarea materialelor si obiectelor de orice fel pe domeniul public sau in locurile virane .
PF = 500- 1000 lei
PJ = 1000- 2000 lei
8. Spalarea autovehiculelor, utilajelor si agregatelor mecanice pe drumurile publice, in cursurile de apa, langa
fantanile publice, in lacuri sau pe malurile acestora, precum si in alte locuri apartinand domeniului public.
PF = 500- 1000 lei
PJ = 1000- 2000 lei
9. Aruncarea apelor uzate din localuri, magazine sau imobile, pe strazi.
PF = 250- 500 lei
PJ = 500- 1000 lei

10. Circulatia cu biciclete , motociclete, alte vehicule sau autovehicule in parcuri sau pe strazi inchise circulatiei
sau restrictionate in orice fel ,cu exceptia pistelor semnalizate sau traseelor autorizate corespunzator.
PF = 250- 500 lei
PJ = 500- 1000 lei
11. Folosirea necorespunzatoare a mobilierului montat in locurile publice.
PF = 250- 500 lei
12.Circulatia ,oprirea sau stationarea autovehiculelor si vehiculelor pe zone verzi, trotuare, alei pietonale sau cai
de acces pentru pesoane cu dezabilitati .
PF = 250- 500 lei
13. Exploatarea neautorizata de pe domeniul public, a pamantului, nisipului, pietrisului si a pietrei.
PF = 250- 500 lei
PJ = 1000- 1500 lei
14. Deteriorarea solului prin decopertare, escavare sau alte activitati – economice sau de agrement, din zonele
ce apartin domeniului public, precum si interventiile de orice fel asupra terenuril cu risc de alunecare. PF = 5001000 lei
PJ =1000- 2000 lei
CAP.VI

PUBLICITATEA

1. Lipirea afiselor, amplasarea posterelor sau anunturilor publicitare pe cladiri ,stalpi, indicatoare sau in alte
locuri decat cele destinate publicitatii, fara acordul scris al primariei.
PF = 250- 500 lei
PJ = 500 - 1000 lei
2. Neschimbarea materialelor de publicitate uzate sau deteriorate de catre detinatorii legali ai acestora
PJ = 500- 1000 lei
CAP.VII CONSERVAREA SI PROTECTIA MEDIULUI
1.Scoaterea din radacini a arborilor,arbustilor ,puietilor sau lastarilor, de pe spatiile/terenurile care apartin
domeniului public.
PF = 250- 500 lei
PJ = 500- 1000 lei
2. Arderea deseurilor menajere sau de alta natura,altele decat cele vegetale .
PF = 250 – 500 lei
PJ = 500- 1000 lei
3. Efectuarea de puturi ,fantani sau izvoare pe domeniul public, fara autorizatie.
PF = 500- 1000 lei
PJ = 1000- 2000 lei
4. Deversarea apelor uzate din fose septice sau haznale, apelor reziduale menajere sau provenite de la animale,
in canalizari pluviale, in guri de canale, pe strazi, in santuri sau rigole, pe malurile cursurilor de apa.
PF = 500- 1000 lei
PJ = 1000- 2000 lei
5. Depozitarea si aruncarea de deseuri de orice fel in apele de suprafata ,in albiile raurilor si in zonele umede ale
solului.
PF = 500 – 1000 lei
PJ = 1000- 2000 lei
6. Ruperea sau taierea florilor, arborilor, arbustilor, plantatiilor, imprejmuirilor,in locurile publice (parcuri
,trotuare, peluze),cosirea ierbii in aceste locuri fara aprobarea autoritatilor locale ,calcarea straturilor de flori, a
zonelor cu gazon si a spatiilor verzi .
PF = 400- 800 lei
CAP.VIII INTRETINEREA SI REPARATIA DRUMURILOR
1. Neefectuarea si neintretinerea santurilor de colectare a apelor pluviale, pe toata lungimea aferenta
proprietatii.
PF = 250- 500 lei
PJ = 500- 1000 lei
2. Efectuarea de lucrari de natura a bloca canalizarea menajera sau pluviala , santurile, rigolele sau tuburile de
scurgere a apei. PF = 500 – 1000 lei
PJ = 1000 - 2000 lei
3. Neintretinerea de catre proprietari/chiriasi, a curateniei pe trotuarele si caile pietonale din drepul imobilelor,
precum si neefectuarea/ nementinerea curateniei locurilor de parcare pe care le folosesc.
PF = 250- 500 lei
PJ = 500- 1000 lei
4. Distrugerea sau deteriorarea imbracamintii partii carosabile si a trotuarelor .
PF = 1000- 1500 lei
PJ = 1500- 2500 lei
5. Executarea de lucrari de orice natura in carosabil ,trotuare, zone verzi, fara autorizatie.
PF = 1000- 1500 lei
PJ = 1500- 2500 lei

6. Rezervarea fara drept a locurilor de parcare pe carosabil sau in alt loc de pe domeniul public, precum si
semnalizarea acestora cu insemne ,marcaje sau dispozitive .
PF =250- 500 lei
PJ = 500- 1000 lei
7. Blocarea accesului la proprietate sau la calea publica de circulatie
PF = 250- 500 lei
PJ = 500- 1000 lei
8. Neluarea de masuri de catre societatile de profil(apa, gaze, electricitate, telefonie), de refacere a domeniului
public degradat in urma interventiilor specifice, in termen de 5 zile de la incheierea interventiei.
PJ = 1500- 2500 lei
CAP.IX TRANSPORTUL DE MARFURI SI PERSOANE
1. Neasigurarea curateniei in gari si autogari.
PJ = 1500- 2500 lei
2. Intrarea pe drumuri publice a autovehiculelor cu noroi pe roti, murdarirea cailor de circulatie sau a cailor de
acces.
PF = 500- 1000 lei
PJ = 1000- 1500 lei
3. Repararea si executarea lucrarilor de intretinere la autovehicule pe spatii verzi, trotuare, parcuri sau alte
locuri apartinand domeniului public.
PF = 250- 500 lei
PJ = 500- 1000 lei
4. Circulatia mijloacelor de transport pe alte strazi decat cele din traseele stabilite sau autorizate.
PJ = 1000- 1500 lei
5. Circulatia mijloacelor de transport pentru calatori pe teritoriul orasului, fara autorizatia emisa de Primaria
orasului Breaza
PJ = 2000- 2500 lei
6. Abandonarea sau lasarea temporara a vehiculelor /autovehiculelor / agregatelor / utilajelor grele, pe domeniul
public.
PF = 500- 1000 lei
PJ = 1000- 1500 lei
Art.2. Plata amenzii contraventionale nu exonereaza pe cel sanctionat de achitarea contravalorii stabilite
pentru prejudiciul adus prin savarsirea faptei.
Art.3. Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului verbal ori ,
dupa caz ,de la data comunicarii acestuia ,jumatate din minimul amenzii prevazute in procesul- verbal de
constatare a contraventiei.
Art.4.Constatarea contraventiilor si stabilirea sanctiunilor prevazute de prezenta hotarare se face de catre
primar si imputernicitii acestuia ,prin dispozitie.
Art.5. Contraventiilor prevazute in prezenta hotarare le sunt aplicabile prevederile OG nr. 2./2001 privind
regimul juridic al contraventiilor,cu modificari ulterioare.
Art.6. Plata amenzii se face la Serviciul Financiar Contabil ,Biroul Taxe si impozite din cadrul Primariei
orasului Breaza.
Art.7. (1) Prezenta hotarare va intra in vigoare incepand cu data de 01.02.2011, pana la acea data ramanand
in vigoare prevederile HCL nr.31/2007 .
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei se revoca HCL 31/2007 precum si alte prevederi din hotarari
adoptate de Consiliul Locat Breaza contrare prezentei.
Art.8. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului administratie publica locala:Prefecturii
Prahova ,Primarului orasului Breaza, Viceprimarului oraşului Breaza, Directiei Politiei Comunitare, Biroului
UATPM, Serviciul Financiar-Contabil si va fi facuta publica.

Presedinte de sedinta,
Consilier local,
Cătălin Mihalache
Breaza, 20 decembrie 2010
Nr.114

Contrasemnează,
Secretar oraş,
Elena Moldoveanu

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

Anexa 1a HCLnr.114/20.12.2010

Strazile care constituie zona de restrictie totala pentru cresterea animalelor ,dar in
care se permite cresterea pasarilor de orice fel
-str. Republicii – de la BRC la Scoala Breaza de Jos;
-str. Armoniei pana la str.Campului ;
-str. Natiunii pana la str. Col.Dr. Popovici;
-str. Natiunii;
-str. Victoriei pana la str. Col.Dr. Popovici;
-srt. Oltului pana la str. Col.Dr. Popovici;
-str. Col . Popovici din Republicii pana la str. Ocinii;
-str. Plt Radulescu pana la str. Miron Caproiu;
-str. Fdt. Cocora;
-str. Morii pana la str. Miron Caproiu;
-str. George Enescu;
-str. George Cosbuc;
-str. Vasile Alecsandri;
-str. Mihai Eminescu ;
-str. Ion Creanga;
-str. Zorilor ;
-str. Eternitatii;
-str. Gen. Ion Manolescu;
- Bulevardu Nou , Fdt Teilor , str. Plevnei pana la str. Miron Caproiu;
-str. Garii;
-str. Miron Caproiu pana la str . Morii;
- Toporasi,
-intr. Vanatorii ;
Presedinte de sedinta,
Consilier local,
Cătălin Mihalache

Contrasemnează,
Secretar oraş,
Elena Moldoveanu

