ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA PILU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 29
DIN 17.07.2008
privind aprobarea Programul activitatilor edilitar-gospodaresti pt. Comuna Pilu
Consiliul local comunei Pilu, întrunit în şedinţa sa ordinară din 17.07.2008
AVAND IN VEDERE:
-prevederile legii 215/2001, privind administratia publica locala;
-prevederile OG nr.21/2002,privind gospodarirea localitatilor aprobat prin Legea
nr.515/12.07.2002;
-referatul şi expunerea de motive a primarului;
-proiectul de hotărâre prezentat de primar şi avizat de comisia de specialitate şi
secretar;
-prevederile art 62 pct. 1, din legea 215/2001, republicată, a administraţei publice locale;
-raportul comisiei de specialitate cu avizul favorabil al acesteia ;
-numarul de voturi al consilierilor :11 din totalul de 11

In temeiul art. 45(1)din Legea 215/2001,

HOTARAŞTE
Art.1-Seaprobă Programul de măsuri privind infăptuirea si păstrarea curăţeniei
in comuna Pilu conform anexei la prezenta hotărâre ;
Art.2 Prezenta se comunică:
-Instituţiei Prefectului
-compartimentul contabilitate a primăriei;
-populaţiei prin afişare şi tuturor agenţilor economici

PREŞEDINTE DE ŞEDINŞĂ
IRIMIE VIRGIL-EUGEN
______________________
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_________________
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Anexă la hot nr 29/2008

Plan de măsuri
privind buna gospodărire a localităţilor comunei noastre
Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor comunei
noastre, buna gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igienă constituie
obligaţie fundamentală a administraţiei publice locale, a instituţiilor publice,
agenţilor economici, precum şi a cetăţenilor.
Consiliile locale şi primarii răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea şi
controlul activităţii de gospodărire şi înfrumuseţare a localităţilor, păstrarea ordinei
şi curaţeniei.
Pentru toate acestea consiliile locale şi primarii trebuie să adopte şi dispună
măsurile care se impun pentru buna gospodărire a localităţilor.
În conformitate cu preverile art 18 din OG nr 21/2001 autorităţilor publice le revine
sarcina detalierii obligaţiilor şi responsabilităţilor concrete ce revin instituţiilor,
agenţilor economici şi locuitorilor, după cum urmează:
I.

Obligaţii şi răspunderi ale consiliului local:

1. Interzicerea depozitării necontrolate a deşeurilor de către agenţi economici
şi cetăţeni.
2. Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere şi a gunoaielor se
vor face organizat, respectând legea salubrizării.
3. Respectarea documentaţiilor de urbanism şi a normelor de executare a
construcţiilor.
4. Amenajarea şi curăţenie în pieţe, pe străzi, iar pe timp de iarnă se v-a
îndepărta zăpada şi gheaţa de pe trotuare şi străzi.
5. Repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale , podurilor şi
podeţelor, precum şi modernizarea lor.
6. Curaţirea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe
drumurile publice.
7. Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi a parcurilor , terenurilor de sport
şi de joacă pentru copii.
8. Luarea de măsuri şi aplicarea sancţiunilor(amenzi) pentru agenţi economici
şi cetăţenii care sunt avertizaţi şi nu respectă măsurile stabilite prinm lege şi
prezenta hotărâre.
II.

Obligaţiile şi răspunerile agenţilor economici:

1. Toţi agenţii economici sunt obligaţi să-şi întreţină în bune condiţii imobilele
şi terenul care-l deţin, prin efectuarea următoarelor lucrări, atunci când
situaţia o impune:
-reparaţii, amenajări,
-spălatul geamurilor şi vitrinelor,
-înlocuirea geamurilor sparte,
-întreţinerea şi zugrăvirea periodică a faţadelor,
-igienizarea, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor,
-depozitarea corespunzătoare a rezidurilor menajere, a materialelor,

-menţinerea şi curaţenia trotuarelor, a parcărilor, a şanţurilor şi a
domeniului public din faţa imobilului deţinut- până la drum
- pe timp de iarnă-îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din
dreptul imobilelor şi incintelor unde îşi desfăşoară activitatea
- să asigure curăţenia mijloacelor de transport şi a utilajelor la
intrarea acestora pe D N,
- să nu depoziteze, parcheze: materiale, maşini şi utilaje agricole, pe
domeniul public din faţa imobilelor, lucru care se poate face numai cu aprobarea
consiliului local în situaţii specifice şi pe o perioadă limitată(ex. renovari, construcţii),
2. Neâdeplinirea acestor obligaţii de către agenţii economici duce la sancţionarea
acestora de către primar sau împuternicit cu amendă cuprinsă între 1000-5000 lei, după
avertizarea în scris a agentului economic .
III.
Obligaţiile şi răspunerea cetăţenilor:
IV.
1. Toţi cetăţenii au următoarele obligaţi:
-întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care la deţin(proprietate sau
închiriate), a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi imprejmuirilor acestora;
-curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul
străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora;
-menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe domeniul public din faţa imobilului
deţinut şi pâna la jumătatea străzii;
- curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, din faţa imobilelor, unde există şi
efectuarea de şanţuri noi pentru scurgerea apelor rezultate din intemperii,
acolo unde nu există, curăţarea rigolelor şi podeţelor aferente propietăţii;
-pe timp de iarnă-îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din
dreptul imobilelor pe care la deţin;
-depozitarea rezidurilor menajere si a gunoielor, în containere si locuri
special amenajate;
-este interzis lăsatul animalelor şi păsărilor libere pe drumuri şi pe
domeniul public;
-curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea pe DN;
-este interzisă depozitarea de materiale, parcarea de maşini şi utilaje,
agricole pe domeniul public din faţa imobilelor. Acest lucru se poate face
numai cu aprobarea consiliului local sau conducerii primăriei, în situaţii
specifice şi pe o perioadă limitată de timp.
2. Neâdeplinirea acestor obligaţii de către cetăţeni duce la sancţionarea acestora de către
primar sau împuternicit cu amendă cuprinsă între 200-500 lei, după avertizarea în scris a
cetăţenilor .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
IRIMIE VIRGIL-EUGEN
………………………..

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
SCUTURICI PARAMON
………………….

