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DOMENIU DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII 
G H I D 

privind aplicarea prevederilor Legii nr.270/2017 a prevenirii 
 

I. Prevederile Legii 270/2017 se aplică următoarelor categorii de contravenții: 

Art. 26 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 
octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

II. Compartimentul Poliția Locală Anina are dreptul de a solicita toate documentele și de a 
întreprinde toate acțiunile în vederea controlării aplicării prevederilor legale de mai sus, de 
a constata deficiențe și a lua măsurile legale ce se impun. În situația în care deficiențele 
constatate nu intră în sfera de competență a Poliției Locale, agentul constatator le va 
transmite altor organe abilitate să le rezolve.  

De asemenea, Poliția Locală are rolul de a sprijini aceste organe în activitatea lor.  

Poliția Locală are obligația de a urmări rezultatele acțiunii de remediere a deficiențelor 
constatate, în termenele dispuse. 

Persoanele supuse controlului au dreptul de a li se respecta prezumția de nevinovăție, de a 
reclama abuzurile organelor de control, de a avea obiecțiuni și de a contesta procesul-
verbal de sancționare în termenul legal. Totodată, persoanele controlate au obligația de a 
sprijini organul de control, de a prezenta toate documentele solicitate de acesta și a nu 
obstrucționa controlul în nici un mod. 

Persoanele controlate au obligația de a se informa și respecta legislația în vigoare și de a 
remedia deficiențele constatate, în termenele dispuse. 

În domeniul disciplinei în construcții, poliţia locală are următoarele atribuţii: 

În conformitate cu prevederile art.8 din legea nr.155/2010 a Poliției Locale, în domeniul 
disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locală are următoarele atribuţii: 

a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără 
autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter 
provizoriu; 
 



 
 

 

b)  efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de 
executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;   

c)  verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi 
orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de 
desfăşurare a activităţii economice; 

d)  participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate 
fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau 
a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a 
libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice; 

e) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind 
disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează 
procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, 
şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean, 
primarului unităţii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului Bucureşti 
în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite 
de aceştia. 

III. Situația faptelor contravenționale pentru care Poliția Locală are competențe de 
constatare și aplicarea sancțiunilor contravenționale, precum și a sancțiunilor și a altor 
măsuri aplicabile, este următoarea: 

În conformitate cu prevederile art.26, alin.(1), lit.”g”, 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) și se sancționează contravențional cu amendă de 1.000 lei. 

 

 

                                                  ÎNTOCMIT 
                                            Secretar – jr.IZVERNARI IRINA 

 

 

 



 
 

POLIȚIA LOCALĂ 
Nr.______/_________                                                          

A N E X Ă 
la Procesul-verbal Seria_______nr.__________încheiat astăzi: 

 
PARTEA I 

Ziua……….Luna…………………..Anul………… 
 

Plan de remediere 

 

Nr. 

crt. 

             Fapta săvârșită                 Măsuri de remediere Termen de 
remediere 

    

    

 
Alte mențiuni: 
 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Agent constatator/Persoană competentă,                                         Contravenient, 
 
……………………………………….                            ………………………………… 
(numele și prenumele, semnătura)                                  (numele și prenumele, semnătura) 
 
 
 

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN  

ORAŞUL  ANINA 
Str. M. Hammer, nr. 2, Tel / Fax : 0255/240115 

 



 
 
 
 

POLIȚIA LOCALĂ 
Nr.______/_________                                                          

A N E X Ă 
la Procesul-verbal Seria_______nr.__________încheiat astăzi: 

 
PARTEA II 

Ziua……….Luna…………………..Anul………… 
 

Modul de îndeplinire a măsurilor de remediere 

 

Nr. 

crt. 

             Fapta săvârșită                 Măsuri de remediere Mod de 
îndeplinire 

    

    

 
Alte mențiuni: 
 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Agent constatator/Persoană competentă,                                         Contravenient, 
 
……………………………………….                            ………………………………… 
(numele și prenumele, semnătura)                                  (numele și prenumele, semnătura) 
 

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN  

ORAŞUL  ANINA 
Str. M. Hammer, nr. 2, Tel / Fax : 0255/240115 
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