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A�EXA IV 

 

RĂSPU�DERI ŞI SA�CŢIU�I 
  Art. 1. (1) Prezentul Regulament al serviciul de alimentare cu apă şi canalizare în 

municipiul Oradea, conţine drepturi şi obligaţii atât pentru operator, cât şi pentru 
utilizatori, stabilite în conformitate cu prevederile din Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr 51/2006, din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 
241/2006, din Ordinul nr 88/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare 
pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea Regulamentului – 
cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi din Ordinul nr 90/2007 al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de 
Gospodărie Comunală pentru aprobarea Contractului – cadru de furnizare/prestare a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. 

(2) Funcţionarea corespunzătoare a sistemului de alimentare cu apă şi a celui de 
canalizare, impune operatorului serviciului şi utilizatorilor respectarea legislaţiei şi a unor 
norme specifice, prin care se asigură realizarea prestaţiilor la parametri prevăzuţi de actele 
normative, precum şi protecţia întregului sistem de captare, tratare, pompare, transport şi 
distribuţie apă, preluarea, transportul şi epurarea apelor uzate, respectiv deversarea în 
emisar a celor pluviale. 

(3) Încălcarea dispoziţiilor acestui Regulament atrage răspunderea disciplinară, 
civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate. 

(4) Conform art. 47. din Legea nr. 51/2006, alin (5) şi art 38, alin. (5) din Legea 
nr. 241/2006, Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare comunitara vor stabili, 
potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1)-(4) din 
Legea nr. 51/2006, care constituie contravenţii în domeniul serviciilor de utilităţi publice, 
şi alte fapte decât cele prevăzute la alin. (3) şi (4) din Legea nr. 241/2006 care constituie 
contravenţii în domeniul serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare. 

Art. 2. Săvârşirea faptelor stabilite în conformitate cu prezentul Regulament, dacă 
nu au fost comise în astfel de condiţii, încât potrivit legii penale să fie considerate 
infracţiuni, se consideră contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, şi 
Legea nr. 241/2006, şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, următoarele 
fapte: 

a) neexecutarea, în termen de maxim 48 de ore, de către persoanele fizice şi 
juridice din municipiul Oradea, deţinători de imobile sau apartamente, a lucrărilor de 
întreţinere, reparare şi remediere a defecţiunilor la instalaţiile interioare de apă, la 
coloanele de scurgere ale canalizării menajere şi pluviale şi a instalaţiilor din subsoluri, 
precum şi executarea racordurilor de canalizare a subsolurilor fără clapetă de sens şi fără 
organ de închidere; 
 b) utilizarea instalaţiilor interioare de canalizare în timpul cât se fac reparaţii la 
reţeua de canalizare stradală, în situaţia în care operatorul a anunţat începutul şi sfârşitul 
acestor lucrări; 

c) racordarea de către utilizatori la reţeaua publică de apă a unor instalaţii care pot 
perturba prestaţiile la alţi utilizatori; 
 d) folosirea apei potabile pentru udatul grădinilor şi spălarea maşinilor în 
perioadele de restricţii anunţate de organele adminstraţiei publice locale; 
 e) neînştiinţarea în scris a operatorului, în termen de 15 zile, despre dobândirea 
folosinţei sau proprietăţii unui imobil branşat/racordat la reţelele acestuia; 
 f) neînlocuirea jgheaburilor şi burlanelor degradate; 
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g) neasigurarea curăţirii periodice a şanţurilor de scurgere a apelor meteorice, 
amplasate pe lungimea frontului stradal al proprietăţii; 
 h) deversarea apelor uzate menajere sau a celor măturate din localuri, magazine 
sau imobile, în rigolele stradale, în reţeaua de canalizare pluvială sau în cursurile de apă;  
 i) efectuarea pe suprafaţa domeniului public - străzi, trotuare, parcări, parcuri, 
albiile apelor curgătoare, a lucrărilor de întreţinere sau spălare a autovehiculelor, 
utilajelor, căruţelor, a ambalajelor şi covoarelor; 

j) înfundarea căminelor şi a gurilor de scurgere stradale prin aruncarea diferitelor 
reziduuri sau pământ, de către cetăţeni sau de către lucrătorii de la salubritate în timpul 
curăţirii străzilor şi rigolelor, sau a materialelor folosite la lucrările de reparaţii drumuri;  

k) depozitarea pe gurile de scurgere, a zăpezii şi gheţii rezultate din curăţirea 
trotuarelor şi rigolelor din faţa imobilelor. Se va evita pe cât posibil presărarea pe trotuare 
sau carosabil a nisipului, rumeguşului sau cenuşii, folosite ca material antiderapant; 
 l) depozitarea materialelor de construcţii sau a deşeurilor rezultate din lucrările 
edilitare, la o distanţă mai mică de 2 m de gurile de scurgere; 
 m) neasigurarea, acolo unde este cazul, cu instalaţii de preepurare sau separatoare 
de grăsimi, pentru evitarea pătrunderii în reţeaua de canalizare a uleiurilor, grăsimilor, 
solvenţilor, vopselelor, produselor petroliere şi a altor substanţe chimice; 

n) manevrarea, deteriorarea, degradarea sau distrugerea instalaţiilor amplasate pe 
domeniul public: hidranţi de incendiu sau pentru udat spaţii verzi, cişmele publice şi 
fântâni arteziene. Se interzice utilizarea cişmelelor publice şi a hidranţilor în scopul 
asigurării apei pentru nevoi casnice, precum şi  scăldatul în bazinele fântânilor arteziene; 

o) intervenţia neautorizată în montajul aparatelor de măsură, control şi înregistrare 
existente în sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare; 

p) deteriorarea, distrugerea şi sustragerea unor elemente aferente reţelelor stradale 
de alimentare cu apă sau canalizare: vane, robineţi de concesie, capace de cămine, grătare 
guri de scurgere; 
 r) acoperirea cu pământ, moloz sau alte materiale a căminelor de apă şi canal, a 
hidranţilor de incendiu, a robineţilor de concesie, precum şi deteriorarea sau mutarea 
tabliţelor indicatoare de identificare a gospodăriei subterane; 
 s) distrugerea prin circulaţia cu mijloace de transport şi utilaje neadecvate, a  
capacelor căminelor de vizitare, a gurilor de scurgere şi altor elemente de reţea; 
 t) diminuarea părţii carosabile a străzilor prin executarea de rampe de acces în 
zona rigolei, împiedecân scurgerea normală a apelor meteorice spre gurile de scurgere; 
 Art. 3. (1) În toate cazurile de mai sus, costurile lucrărilor de remediere şi 
pagubele produse, se vor recupera de la cei constataţi vinovaţi de producerea 
prejudiciului. 
 (2) Pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor se recuperează în felul 
următor: 
 a) în situaţia în care există tarif de evaluare a pagubelor, agentul constatator când 
aplică sancţiunea stabileşte şi despăgubirea pe bază de tarif, făcând menţiunea 
corespunzătoare în  procesul verbal; 
 b) dacă nu există tarif de evaluare a pagubei, partea vătămată îşi va putea 
valorifica  pretenţiile conform legislaţiei civile în vigoare. În acest sens procesul verbal de 
constatare a contravenţiei va face dovada licită a existenţei faptei, urmând ca întinderea 
prejudiciului suferit să fie determinată ulterior de către persoana juridică păgubită. 
 Art. 4. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la prezentul Regulament, se 
face de către: 
 a) primar, agenţi de poliţie, pentru toate contravenţiile; 
 b) salariaţii Primăriei anume împuterniciţi prin dispoziţii ale primarului 
municipiului Oradea; 
 c) Direcţia Publică de Pază Bihor; 
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 d) angajaţii împuterniciţi ai operatorului, corespunzător atribuţiilor activităţii 
acestora; 
 e) alte persoane anume împuternicite de către primar. 

Art. 5. Conform prevederilor art. 48, alin. (2) din Legea nr. 51/2006, în vederea 
constatării contravenţiilor prevăzute în actualul regulament, reprezentanţii împuterniciţi 
prevăzuţi au acces, dacă acest lucru se impune, în condiţiile legii, în clădiri, încăperi, la 
instalaţii şi în orice alt loc, unde au dreptul sa verifice instalaţiile de utilizare, precum şi să 
execute măsurători şi determinări. Atât operatorii, cât şi utilizatorii sunt obligaţi să pună 
la dispoziţie reprezentanţilor împuterniciţi documentele cu privire la serviciul de utilităţi 
publice furnizat/prestat. 

Art. 6. Conform prevederilor art. 48, alin. (3) din Legea nr. 51/2006, Organele de 
poliţie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin reprezentanţilor împuterniciţi. 
 Art. 7. Amenda este repetitivă dacă fapta este repetitivă. În cazul în care, 
contravenientul nu respectă obligaţia de a înlătura situaţia creată prin săvârşirea 
contravenţiei, ca de exemplu de remediere a degradărilor produse, organul constatator 
poate aplica în mod repetat, după fiecare somaţie la care contravenientul nu se  
conformează, o nouă amendă pentru contravenţia săvârşită. Pentru aceiaşi faptă se 
exercită diferite căi de sancţiune: avertizare, amendă, sesizare penală, etc. 
 Agentul constatator stabileşte amenda în cuprinsul procesului verbal de constatare 
a contravenţiei. În afara sancţiunilor prevăzute  mai sus, agentul constatator, va putea 
stabili în cuprinsul aceluiaşi proces verbal, când va fi cazul, atât valoarea pagubei produse 
prin contravenţie, cât şi confiscarea obiectelor care au servit la săvârşirea contravenţiei, 
cu precizarea valorilor. 
 Art. 8. Sunt supuse confiscării bunurile care au servit la săvârşirea contravenţiei, 
dacă sunt ale contravenientului. 
 Art. 9. Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a 
sancţiunii, contravenienţii pot face contestaţie la Primăria Oradea în termen de 15 zile de 
la comunicare, anexând procesul verbal de constatare a contravenţiei. 
 Art. 10. Contestaţiile se soluţionează de către Judecătorie. 

Art. 11. Dispoziţiile referitoare la contravenţii ale prezentului regulament, se 
completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia 
prevederilor art. 28. 

 
Extras din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 
a serviciilor comunitare de utilităţi publice 

   Art. 45. - Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, 
contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.  
   Art. 46. - Fapta săvârşită cu intenţie contra unei colectivităţi locale prin otrăvirea în 
masă, provocarea epidemiilor, infestarea surselor de apă, deteriorarea gravă sau 
distrugerea totală ori parţială a instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor şi a dotărilor 
aferente sistemelor de utilităţi publice este considerată act de terorism şi se pedepseşte 
potrivit legislaţiei în vigoare.  
   Art. 47. - (1) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se 
sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:  
   a) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-
înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru 
executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;  
   b) nerespectarea de către utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor 
furnizate/prestate, respectiv a termenelor pentru încheierea acţiunii de contorizare 
individuală la nivel de apartament;  
   c) racordarea la sistemele de utilităţi publice fără acord de furnizare/preluare, respectiv 
aviz de branşare/racordare eliberat de operator;  
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   d) utilizarea fără contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice;  
   e) modificarea neautorizată de către utilizatori a instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor 
şi a dotărilor aferente sistemelor de utilităţi publice.  
   (2) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează 
cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:  
   a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurare-
înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalaţia aflată în administrarea 
sa;  
   b) întârzierea nejustificată a operatorilor de a branşa/racorda noi utilizatori, precum şi 
impunerea unor soluţii de branşare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-
economic şi neconforme actelor normative în vigoare şi reglementărilor stabilite de 
autorităţile naţionale de reglementare competente;  
   c) sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii după 
achitarea la zi a debitelor restante.  
   (3) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează 
cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:  
   a) încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice şi comerciale, 
inclusiv a regulamentelor-cadru ale serviciilor, stabilite de autorităţile de reglementare 
competente, precum şi nerespectarea condiţiilor asociate licenţelor;  
   b) refuzul operatorilor de a pune la dispoziţie autorităţii de reglementare competente 
datele şi informaţiile solicitate sau furnizarea incorectă şi incompletă de date şi informaţii 
necesare desfăşurării activităţii acesteia;  
   c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice în afara parametrilor tehnici 
cantitativi şi calitativi adoptaţi prin contractul de furnizare/prestare şi/sau a celor din 
normele tehnice şi comerciale stabilite de autoritatea de reglementare competentă;  
   d) nerespectarea de către operatori a termenelor-limită stabilite pentru încheierea 
acţiunii de contorizare la branşamentele utilizatorilor.  
   (4) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează 
cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:    
   a) refuzul operatorilor de a se supune controlului şi de a permite verificările şi 
inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare 
competentă, precum şi obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale;  
   b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control;  
   c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de către operatori fără licenţă 
eliberată potrivit prevederilor prezentei legi sau cu licenţă a cărei valabilitate a expirat;  
   d) practicarea unor preţuri şi tarife mai mari decât cele aprobate de autorităţile 
administraţiei publice locale, în baza metodologiilor stabilite de autorităţile de 
reglementare competente;  
   e) delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice fără respectarea prevederilor 
prezentei legi şi a legislaţiei specifice fiecărui serviciu;  
   f) aprobarea obiectivelor de investiţii aferente infrastructurii tehnico-edilitare a 
serviciilor de utilităţi publice fără respectarea documentaţiilor de urbanism, amenajarea 
teritoriului şi de protecţia mediului, adoptate potrivit legii;  
   g) nerespectarea de către operatori a normelor privind protecţia igienei publice şi a 
sănătăţii populaţiei, a mediului de viaţă al populaţiei şi a mediului.  
   (5) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare comunitară vor stabili, 
potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1)-(4), 
care constituie contravenţii în domeniul serviciilor de utilităţi publice.  
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   Art. 48. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea 
sancţiunilor se fac de către reprezentanţi împuterniciţi ai ministrului mediului şi 
gospodăririi apelor, ai ministrului administraţiei şi internelor, ai ministrului 
transporturilor, construcţiilor şi turismului, ai preşedinţilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R. 
şi ai preşedinţilor consiliilor judeţene şi ai primarilor, după caz, conform competenţelor 
stabilite în prezenta lege.  
   (2) În vederea constatării contravenţiilor prevăzute la art. 47, reprezentanţii 
împuterniciţi prevăzuţi la alin. (1) au acces, dacă acest lucru se impune, în condiţiile legii, 
în clădiri, încăperi, la instalaţii şi în orice alt loc, unde au dreptul să verifice instalaţiile de 
utilizare, precum şi să execute măsurători şi determinări. Atât operatorii, cât şi utilizatorii 
sunt obligaţi să pună la dispoziţie reprezentanţilor împuterniciţi documentele cu privire la 
serviciul de utilităţi publice furnizat/prestat.  
   (3) Organele de poliţie sunt obligate să acorde, la cerere, sprijin reprezentanţilor 
împuterniciţi.  
   (4) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la art. 47 şi la alin. (1)-(3) ale 
prezentului articol, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28.  
 
 

Extras din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 
a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 

   Art. 37. - (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, 
civilă, contravenţională sau penală a celor vinovaţi, după caz.  
   (2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să sancţioneze operatorul 
furnizor/prestator al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în cazul în care 
acesta nu furnizează/prestează serviciul la nivelul indicatorilor de performanţă aprobaţi, 
prin:  
   a) penalizarea acestuia pentru nerespectarea angajamentelor asumate, la valori 
corespunzătoare prejudiciilor produse utilizatorilor, precum şi la nivelul necesar 
descurajării operatorului de a menţine deficienţele constatate; penalizările vor fi prevăzute 
în regulamentele serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare;  
   b) propunerea, înaintată către A.N.R.S.C., de retragere/suspendare a licenţei de operare;  
   c) rezilierea contractului de delegare a gestiunii.  
   Art. 38. - (1) Constituie infracţiune în domeniul serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000 
lei la 100.000 lei următoarele fapte:  
   a) poluarea gravă, în orice mod, a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare a 
localităţilor;  
   b) nerespectarea zonelor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente sistemelor 
de alimentare cu apă şi de canalizare, instituite în conformitate cu normele tehnice şi de 
protecţie sanitară în vigoare, dacă aceste zone erau marcate în mod corespunzător, precum 
şi distrugerea marcajelor care semnalizează aceste zone.  
   (2) Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:  
   a) distrugerea, deteriorarea şi manevrarea neautorizată a stăvilarelor, grătarelor, vanelor, 
a altor construcţii şi instalaţii hidrotehnice aferente sistemelor de alimentare cu apă şi de 
canalizare, care afectează siguranţa serviciilor, funcţionarea normală şi integritatea 
sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare şi produc efecte sau prejudicii materiale 
grave;  
   b) împiedicarea accesului la construcţiile, instalaţiile şi echipamentele componente, prin 
amplasarea de construcţii sau prin depozitarea de obiecte şi materiale pe traseul 
aducţiunilor, conductelor, colectoarelor, canalelor, căminelor, hidranţilor exteriori etc.  
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   (3) Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, şi se 
sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:  
   a) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare fără aprobarea 
autorităţilor administraţiei publice locale prin hotărâre de dare în administrare sau 
hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, după caz;  
   b) atribuirea de către primar a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare fără respectarea procedurilor de atribuire specifice 
tipului de contract de delegare a gestiunii adoptat;  
   c) darea în administrare, de către primar, a serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare unui furnizor/prestator fără licenţă de operare, respectiv încheierea contractului 
de delegare a gestiunii serviciului cu un furnizor/prestator fără licenţă de operare.  
   (4) Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, şi se 
sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:  
   a) neurmărirea de către primar a întocmirii regulamentului propriu al serviciului şi a 
caietului de sarcini în termen de 90 de zile de la aprobarea regulamentului-cadru al 
serviciului şi a caietului de sarcini-cadru;  
   b) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurare-
înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalaţia aflată în administrarea 
sa;  
   c) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-
înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru 
executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;  
   d) orice intervenţie neautorizată a utilizatorului asupra elementelor componente ale 
sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare;  
   e) împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la căminele de 
racord, pentru prelevarea de probe de monitorizare a apelor uzate;  
   f) împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la instalaţiile 
de preepurare, în scopul efectuării controlului.  
   (5) Consiliile locale, consiliile judeţene şi, după caz, Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti vor stabili, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la 
alin. (3) şi (4) care constituie contravenţii în domeniul serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare.  
   Art. 39. - (1) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute în prezenta lege, se 
completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia 
art. 28.  
   (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor se 
fac de către persoane împuternicite de ministrul mediului şi gospodăririi apelor, de 
ministrul administraţiei şi internelor, de preşedintele A.N.R.S.C., de preşedinţii consiliilor 
judeţene, de primari sau de împuterniciţii acestora, conform competenţelor lor.  
 

 
 


