Obligații persoane juridice
a. Să asigure o permanentă stare de curățenie în interiorul și exteriorul construcțiilor, pe terenurile
pe care le dețin cu orice titlu, pe căile de acces precum și de jur împrejurul imobilelor respective.
b. Să asigure în permanență curățenia drumurilor și trotuarelor din jurul imobilelor, întreținerea
spațiilor verzi existente în incinte și în jurul acestora, prin plantarea și întreținerea materialului dendrologic (gazon, flori, arbuști ornamentali), întreținerea în condiții optime a tuturor dotărilor și
lucrărilor de artă sau de orice fel din fața/jurul imobilelor indiferent de formă de deținere.
c. Să asigure condiții de igienă prin operațiuni de curățare, dezinsecție și deratizare o imobilelor și
incintelor pe care le dețin.
d. Să asigure o permanență stare de curățenie și ordine la locurile de depozitare cât și depozitarea
corectă și estetică a oricărui fel de marfă, materie primă sau ambalaj.
e. Să asigure o permanentă stare de curățenie, ordine și igiena la locurile de depozitare stabilite
pentru resturile menajere.
f. Să asigure varuitul bordurilor, să mențină curățenia trotuarelor, a locurilor de parcare pe care le
folosesc, indifferent de forma de deținere.
g. Să amenajeze rampă pentru curățarea vehiculelor care ies din incinta organizării de șantier.
h. Să asigure spațiu corespunzător din punct de vedere al protecției mediului înconjurător și al
sănătății populației pentru strângerea, sortarea și depozitarea temporară a deșeurilor reciclabile, să
nu ocupe domeniul public pe timpul activităților de încărcare-descarcaresi să obțină avizul comisiei
de circulație.
i. Societățile deținătoare de active situate pe arterele stradale principale au obligația ca în perioada
01.12-07.01 a fiecărui an cu ocazia sărbătorilor de iarnă să amenajeze prin decorarea și iluminarea
vitrinelor activelor pe o suprafața de minim 50%. Iluminatul activelor va funcționa cel puțin concomintent cu iluminatul stradal asigurat de Administrația publică locală.
j. Să asigure locuri special amenajate dotate cu recipient sau containere special pentru colectarea
gunoiului accesibile mijloacelor de transport specializate.
k. Să asigure îndepărtarea zăpezii și a gheții din zona imobilelor, precum și a țurțurilor de streașină
și depozitarea acestora în afara părții carosabile și în alte locuri în care circulația pietonală să nu fie
afectată.
l. Să asigure o permanentă stare de curățenie prin tăierea vegetației crescută în exces și ridicarea
deșeurilor inerte de pe terenurile libere, neafectate de construcții precum și de jur împrejurul acestora.

Sancțiuni persoane juridice
a. Nerespectarea obligațiilor prevăzute la a-c, f, și k constituie contravenție și se sancitoneaza cu
amendă contravențională de la 500 la 1000 LEI.
b. Nerespectarea obligațiilor prevăzute la d, e, g-j și l constituie contravenție și se sancționează cu
amendă contravențională de la 1000 la 2000 LEI.
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