ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
H O T A R A R E A NR. 24 din 25.04.2013
Privind adoptarea „Programului activitatilor edilitar –gospodaresti
gospodaresti pentru anul 2013”
201
Consiliul local al comunei Cucuteni, judeţul
jude Iaşi, întrunit în şedinţă ordinar
ordinară la data de 25.04.2013 ,
conform dispoziţiei
iei primarului comunei nr. 45 din 19.04.2013 şi a convocatorului
atorului nr. 889 din 19.04.2013
;
Având în vedere informarea prezentată
prezentat de viceprimarul comunei din care rezulta necesitatea adoptarii
unor masuri pe linia gospodăririi
ririi localitatilor,
Având în vedere prevederile Ordonanatei Guvernului Romaniei nr 21/2002, privind gospodarirea
localitatilor urbane si rurale , aprobata, modificata si completata prin Legea nr 515/12 07 2002,
Având în vedere
publica ,

prevederile Legii nr 53/2002, privind transparenta decizionala in administratia
administr

Având în vedere raportul
aportul de avizare al comisiei pentru agricultura , gospodărire comunală ,
amenajarea teritoriului si urbanism, protectectia mediului si turism, servicii si comert,apărarea
comert,
ordinei și a
liniștei publice , adreptuirlor
uirlor cetățenilor;
cetă
In temeiul art. 45 al. (1) şii art. 115 al.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 Legea
administraţiei
iei publice locale,republicată,
locale,republicat modificată şi completată ;
HOTĂRĂŞTE
ART 1 – Se adoptă “Programul activităților
activit
edilitar gospodărești
ti pentru anul 2013
201 ”, potrivit anexei nr 1
ce fce parte integrantă din prezenta hotărâre.
hot
ART 2 –Nerespectarea obligațiilor
iilor și responsabilităților stabilite prin programul menționat
men
la art 1 , de către
primar, instituăii publice , agenți
agen economici și cetățeni , atrage răspunderea
spunderea disciplinară,civilă
disciplinar
,
contravențională sau penală , dupa caz , a persoanelor vinovate șii se sanctionează
sanctioneaz potrivit Ordonantei
Guvernului nr 21/2002, privind gospodărirea
gospod
localităților urbane șii rurale , aprobată
ap
, modificată și
completată prin Legea nr. 515/2002 al
a articolului nr 6 din Programul mentionat la art 1 al prezentei ,
completate cu prevederile Ordonanței
Ordonan Guvernului nr 2/2002, privind regimul juridic al contravențiilor.
contraven
ART 3 – Pentru coordonarea lucrărilor
lucr
în vederea realizării programului prevăzut
zut la art 1 se împuternicește
domnul viceprimar .
ART 4 – Prezenta hotărâre
re , prin grija secretarului va fi adusă
adus la cunostințaa locuitorilor prin afișare
afi
la sediul
primăriei și în locuri publice din satele componente iar extrase din acestea vor fi inaintate tutror conducerilor
de instituții si agenții economici ce desfășoară
desf
activități pe raza comunei .

PRESEDINTE de ŞEDINŢĂ,
ŞEDINŢĂ
Consilier
GAVRILOAIE VASILE

CONTRASEMNAT
Secretar
RUSU GICA

Adoptată în şedinţa din data de 25.04.2013 cu un număr de ______ voturi
voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri prezenţi
din numărul total de 9 consilieri în funcţie.

Anexa nr 1 la Hotărârea nr. 24 / 25 04 .2013
PROGRAMUL ACTIVITATILOR EDILITAR GOSPODARESTI PENTRU
ANUL 2013

DISPOZITII GENERALE
ART 1 –(1) Asigurarea și păstrarea curațeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna gospodărire a
acestora și respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a instituțiilor
administrației publice locale, a instituțiilor publice , agenților economici și a altor persoane juridice ,
precum și a cetățenilor.
(2) Consiliul local și primarul răspund de organizarea conducerea și controlul întregii activități de
gospodărire și înfrumusețare a localităților, de păstrarea ordinii și curățeniei în unitatea administrativ
teritorială ..
ART 2 (1) Prezentul program cuprinde măsuri ce se impun pentru organizarea participării cetățenilor
, a instituțiilor publice și agenților economici cu sau fară personalitate juridică , la realizarea
acțiunilor de gospodărire și păstrare a curățeniei în interiorul localităților și în afara acestora, la
efectuarea la timp a activităților gospodărești .
(2) Autoritățile și instituțiile publice , precum și agenții economici au obligația să efectueze lucrări de
intreținere și curățenie a clădirilor aflate în proprietatea lor și a oricăror spații utilizate de acestea.
(3) Cetățenii au obligația să asigure ingrijirea locuințelor aflate în proprietate sau folosință
, a
anexelor gospodărești , curților, imprejmuirilor și să păstreze ordinea și curățenia pe străzi, drumuri
și în alte locuri publice .
OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE CONSILIULUI LOCAL SI ALE PRIMARULUI COMUNEI
ART 3 (1) Consiliul local și Primarul comunei , împreună cu aparatul de specialitate al primarului
vor realiza următoarele măsuri:
a) asigurarea protectiei sănătății publice cu sprijinul și sub supravegherea organelor de specialitate
prin controlul calității apei din sursele publice de alimentare cu apa din comuna , controlul igienei
localurilor publice de desfacere și a produselor alimentare și nealimentare puse în vânzare către
populație, luând măurile legale ce se impun ;
b) asigurarea protecției și conservării mediului prin controlul depozitării necontrolate a deșeurilor
pe malul cursurilor de apă , sau in alte locuri .
c) respectarea prevederilor legale și documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate
, precum și a normelor privind executarea construcțiilor , a imprejmuirilor , prin controale la toate
construcțiile noi urmărind autorizarea și respectarea autorizațiilor de construcție și a termenelor de
realizare aplicând măsurile prevăzute de lege;
d) asigurarea reparării și întreținerii
drumurilor comunale, podurilor, podețelor , curățarea și
amenajarea sanțurilor, antrenând cetățenii zonelor respective cât și beneficiarii de ajutor social care
au obligația de a presta muncă la solicitarea primarului conform Legii nr 416/2001;
e) se va urmări repararea și întreținerea malurilor cursurilor de apă și a albiilor acestora, protecție
împotriva inundațiilor , asigurarea scurgerii apelor de pe drumuri și terenuri agricole , prevenirea
poluării apelor;
f) se va urmări cu sprijinul organelor sanitare și a celor de poliție din comuna a respectării normelor
igienico-sanitare în unitățile comerciale din comuna;

OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE INSTITUȚIILOR PUBLICE , AGENȚILOR ECONOMICI ȘI A
ALTOR PERSOANE JURIDICE
ART 4 – Instituțiile publice , agenților și celorlate persoane juridice din comuna
urmatoarele obligatii :

, le revin

a) să întrețina în mod corespunzator imobilele în care își desfățoară activitatea, prin efectuarea
lucrărilor de reparații , amenajări și a altor lucrări specifice astfel încăt acestea să fie permanent întro stare corespunzătoare de igienă și curățenie;
b) să asigure repararea, spălarea geamurilor și a vitrinelor , înlocuirea celor sparte, , întreținerea
firmelor și a fațadelor imobilelor în care își desfățoară activitatea , inclusiv spălarea , curățarea și
zugravirea periodicș a acestora;
c) să asigure curățenia la locurilor de depozitare în curțile interioare și pe celelalte terenuri pe care
le dețin , precum și pe căile de acces;
d) să asigure igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, prin activități de curățare ,
dezinsecție și deratizare;
e) să depoziteze în mod corespunzator rezidurile menajere, industriale, agricole , precum și
materiale refolosibile numai în locurile amenajte în incinta proprie sau stabilite de consiliul local;
f) să efectueze și să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile a strazii sau drumului și să
îndepărteze zăpada sau gheața de pe trotuarul din dreptul imobilelor și incintelor în care își
desfățoară activitatea ;
g) să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumuri
publice și să nu circule cu mașini si utilaje grele pe drumurile neamenjte pe timp ploios.
OBLIGAȚIILE CETĂȚENILOR
ART 5 – Cetățenilor comunei în realizarea obligațiilor de la art 1 , le revin următoarele sarcini :
a) întreținerea și curățenia locuințelor pe care le dețin în proprietate sau chirie , a anexelor
gospodăresti , a curților și împrejmuirilor acestora;
b) curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții, tencuirea si zugrăvirea periodică a acestora;
c) repararea și întreținerea instalațiilor aferente imobilelor;
d) finalizarea construcțiilor începute pe baza autorizațiilor eliberate
stabilite de acestea;
e) menținerea curățeniei pe trotuare , pe partea carosabilă
gospodăriei ;

, în condițiile și în termenele

a drumului , pe porțiunea din dreptul

f) îndepărtarea zăpezii si a gheții din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în
aceste scopuri;
g) păstrarea curățeniei pe arterele de circulatie și în alte locuri publice ;
h) respectarea măsurilor stabilite de Consiliul local pentru asigurarea igienei publice și a curățeniei
în localități ;
i) depozitarea reziduurilor menajere și a deșerilor numai după ce au fost selectate pe categorii
numai în locurile special amenajate , fiind interzisă depozitarea acestora pe malurile sau în albiile
cursurilor de apă sau în alte locuri neamenjate , pe marginea drumurilor sau câmp;

j) curățarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice amenajate cu piatra și
interzicea circulației cu mașini, tractoare, pe drumurile neamenjate cu piatra pe timp ploios;
SANCȚIUNI
ART 6 Nerespectarea obligațiilor stabilite conform art. 4 si 5 din prezentul program atrage
răspunderea contravențională a pesoanelor vinovate și se sancționează astfel :
a) cu amendă de la 50 lei la 100 lei pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art .4 lit.a) si b)
si art. 5 lit. a) si b) ;
b) cu amendă de la 100 lei la 200 lei pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 4 lit. ,d), e),
și f) si art.5 lit . d),e),f), g) și j) ;
c) cu amendă de la 200 lei la 500 lei pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art.4 lit.g) și
art. 5 lit. h) si i).
ART 7 În cadrul prezentului Program în anul 2013
si forțe proprii .
-

-

-

se vor realiza următoarele obiective cu fonduri

Executarea lucrărilor de întreținere a pășunii comunale, prin împrăștierea mușuroaielor ,
tăierea mărăcinișilor și a spinilor amenajarea
drumurilor de exploatare care deservesc
supafețele agricole .
Întreținerea în stare de viabilitate a drumurilor comunale si sătești prin decolmatarea și
repararea șanțurilor , împrăștirea prin fonduri și forță proprie.
Amenajarea și curățarea cursurilor de apă , a malurilor acestora prin eliminarea deșeurilor
și gunoaielor depozitate în mod necorespunzător în aceste locuri
Plantări de pomi și văruirea pomiilor de pe marginea drumului .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER ,
GAVRILOAIE VASILE

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL COMUNEI,
GICA RUSU

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind adoptarea „Programului activitatilor edilitar –gospodaresti
gospodaresti pentru anul 2013”
Viceprimarul comunei Cucuteni județul
jude Iași ;
Având în vedere prevederile Ordonanatei Guvernului Romaniei nr 21/2002, privind gospodarirea
localitatilor urbane si rurale , aprobata, modificata si completata prin Legea nr 515/12 07 2002,
Având în vedere
publica ,

prevederile Legii nr 53/2002,
53/2002, privind transparenta decizionala in administratia

In temeiul art. 45 al. (6)
(
din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei
administra
publice
locale,republicată,, modificată şşi completată, emite următorul ;
PROIECT DE HOTĂRÂRE
ART 1 – Se adopta “Programul activitatilor edilitar gospodărești
gospod
ti pentru anul 2013 ”, potrivit anexei nr 1
ce fce parte integranta din prezenta hotarare.
ART 2 –Nerespectarea obligațiilor
țiilor și responsabilităților stabilite prin programul menționat
men
la art 1 , de către
primar, instituăii
ii publice , agen
agenți economici și cetățeni , atrage răspunderea
ăspunderea disciplinară,civilă
disciplinar
,
contravențională sau penalăă , dupa caz , a persoanelor vinovate șii se sanctioneaz
sanctionează potrivit Ordonantei
Guvernului nr 21/2002, privind gospodărirea
gospod
localităților urbane șii rurale , aprobată
aprobat , modificată și
completată prin Legea nr. 515/2002 al articolului nr 6 din Programul mentionat la art 1 al prezentei ,
completate cu prevederile Ordonanței
Ordonan Guvernului nr 2/2002, privind regimul juridic al contravențiilor.
contr
ART 3 – Pentru coordonarea lucrărilor
lucr
în vederea realizării programului prevăzut
ăzut la art 1 se împuternice
împuternicește
domnul viceprimar .

VICEPRIMAR ,
BÂRZU GHEORGHE

PROGRAMUL ACTIVITATILOR EDILITAR GOSPODARESTI PENTRU
ANUL 2013

DISPOZITII GENERALE
ART 1 –(1) Asigurarea și păstrarea curațeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna gospodărire a
acestora și respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a instituțiilor
administrației publice locale, a instituțiilor publice , agenților economici și a altor persoane juridice ,
precum și a cetățenilor.
(2) Consiliul local și primarul răspund de organizarea conducerea și controlul întregii activități de
gospodărire și înfrumusețare a localităților, de păstrarea ordinii și curățeniei în unitatea administrativ
teritorială ..
ART 2 (1) Prezentul program cuprinde măsuri ce se impun pentru organizarea participării cetățenilor
, a instituțiilor publice și agenților economici cu sau fară personalitate juridică , la realizarea
acțiunilor de gospodărire și păstrare a curățeniei în interiorul localităților și în afara acestora, la
efectuarea la timp a activităților gospodărești .
(2) Autoritățile și instituțiile publice , precum și agenții economici au obligația să efectueze lucrări de
intreținere și curățenie a clădirilor aflate în proprietatea lor și a oricăror spații utilizate de acestea.
(3) Cetățenii au obligația să asigure ingrijirea locuințelor aflate în proprietate sau folosință
, a
anexelor gospodărești , curților, imprejmuirilor și să păstreze ordinea și curățenia pe străzi, drumuri
și în alte locuri publice .
OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE CONSILIULUI LOCAL SI ALE PRIMARULUI COMUNEI
ART 3 (1) Consiliul local și Primarul comunei , împreună cu aparatul de specialitate al primarului
vor realiza următoarele măsuri:
a) asigurarea protectiei sănătății publice cu sprijinul și sub supravegherea organelor de specialitate
prin controlul calității apei din sursele publice de alimentare cu apa din comuna , controlul igienei
localurilor publice de desfacere și a produselor alimentare și nealimentare puse în vânzare către
populație, luând măurile legale ce se impun ;
b) asigurarea protecției și conservării mediului prin controlul depozitării necontrolate a deșeurilor
pe malul cursurilor de apă , sau in alte locuri .
c) respectarea prevederilor legale și documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate
, precum și a normelor privind executarea construcțiilor , a imprejmuirilor , prin controale la toate
construcțiile noi urmărind autorizarea și respectarea autorizațiilor de construcție și a termenelor de
realizare aplicând măsurile prevăzute de lege;
d) asigurarea reparării și întreținerii
drumurilor comunale, podurilor, podețelor , curățarea și
amenajarea sanțurilor, antrenând cetățenii zonelor respective cât și beneficiarii de ajutor social care
au obligația de a presta muncă la solicitarea primarului conform Legii nr 416/2001;
e) se va urmări repararea și întreținerea malurilor cursurilor de apă și a albiilor acestora, protecție
împotriva inundațiilor , asigurarea scurgerii apelor de pe drumuri și terenuri agricole , prevenirea
poluării apelor;
f) se va urmări cu sprijinul organelor sanitare și a celor de poliție din comuna a respectării normelor
igienico-sanitare în unitățile comerciale din comuna;

OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE INSTITUȚIILOR PUBLICE , AGENȚILOR ECONOMICI ȘI A
ALTOR PERSOANE JURIDICE
ART 4 – Instituțiile publice , agenților și celorlate persoane juridice din comuna
urmatoarele obligatii :

, le revin

a) să întrețina în mod corespunzator imobilele în care își desfățoară activitatea, prin efectuarea
lucrărilor de reparații , amenajări și a altor lucrări specifice astfel încăt acestea să fie permanent întro stare corespunzătoare de igienă și curățenie;
b) să asigure repararea, spălarea geamurilor și a vitrinelor , înlocuirea celor sparte, , întreținerea
firmelor și a fațadelor imobilelor în care își desfățoară activitatea , inclusiv spălarea , curățarea și
zugravirea periodicș a acestora;
c) să asigure curățenia la locurilor de depozitare în curțile interioare și pe celelalte terenuri pe care
le dețin , precum și pe căile de acces;
d) să asigure igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, prin activități de curățare ,
dezinsecție și deratizare;
e) să depoziteze în mod corespunzator rezidurile menajere, industriale, agricole , precum și
materiale refolosibile numai în locurile amenajte în incinta proprie sau stabilite de consiliul local;
f) să efectueze și să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile a strazii sau drumului și să
îndepărteze zăpada sau gheața de pe trotuarul din dreptul imobilelor și incintelor în care își
desfățoară activitatea ;
g) să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumuri
publice și să nu circule cu mașini si utilaje grele pe drumurile neamenjte pe timp ploios.
OBLIGAȚIILE CETĂȚENILOR
ART 5 – Cetățenilor comunei în realizarea obligațiilor de la art 1 , le revin următoarele sarcini :
a) întreținerea și curățenia locuințelor pe care le dețin în proprietate sau chirie , a anexelor
gospodăresti , a curților și împrejmuirilor acestora;
b) curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții, tencuirea si zugrăvirea periodică a acestora;
c) repararea și întreținerea instalațiilor aferente imobilelor;
d) finalizarea construcțiilor începute pe baza autorizațiilor eliberate
stabilite de acestea;
e) menținerea curățeniei pe trotuare , pe partea carosabilă
gospodăriei ;

, în condițiile și în termenele

a drumului , pe porțiunea din dreptul

f) îndepărtarea zăpezii si a gheții din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în
aceste scopuri;
g) păstrarea curățeniei pe arterele de circulatie și în alte locuri publice ;
h) respectarea măsurilor stabilite de Consiliul local pentru asigurarea igienei publice și a curățeniei
în localități ;
i) depozitarea reziduurilor menajere și a deșerilor numai după ce au fost selectate pe categorii
numai în locurile special amenajate , fiind interzisă depozitarea acestora pe malurile sau în albiile
cursurilor de apă sau în alte locuri neamenjate , pe marginea drumurilor sau câmp;

j) curățarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice amenajate cu piatra și
interzicea circulației cu mașini, tractoare, pe drumurile neamenjate cu piatra pe timp ploios;
SANCȚIUNI
ART 6 Nerespectarea obligațiilor stabilite conform art. 4 si 5 din prezentul program atrage
răspunderea contravențională a pesoanelor vinovate și se sancționează astfel :
a) cu amendă de la 50 lei la 100 lei pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art .4 lit.a) si b)
si art. 5 lit. a) si b) ;
b) cu amendă de la 100 lei la 200 lei pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 4 lit. ,d), e),
și f) si art.5 lit . d),e),f), g) și j) ;
c) cu amendă de la 200 lei la 500 lei pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art.4 lit.g) și
art. 5 lit. h) si i).
ART 7 În cadrul prezentului Program în anul 2013
si forțe proprii .
-

-

-

se vor realiza următoarele obiective cu fonduri

Executarea lucrărilor de întreținere a pășunii comunale, prin împrăștierea mușuroaielor ,
tăierea mărăcinișilor și a spinilor amenajarea
drumurilor de exploatare care deservesc
supafețele agricole .
Întreținerea în stare de viabilitate a drumurilor comunale si sătești prin decolmatarea și
repararea șanțurilor , împrăștirea prin fonduri și forță proprie.
Amenajarea și curățarea cursurilor de apă , a malurilor acestora prin eliminarea deșeurilor
și gunoaielor depozitate în mod necorespunzător în aceste locuri
Plantări de pomi și văruirea pomiilor de pe marginea drumului .

VICEPRIMAR
BÂRZU GHEORGHE

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
Nr.______din____________2013

RAPORT

DE AVIZARE

la proiectul de hotărâre privind ~Programului activitatilor edilitar –gospodaresti
pentru anul 2013”

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale
economico sociale , buget finanţe
administrarea domeniului public şi privat al comunei , juridică şi de disciplină
întrunită în şedinţă în data de 18.04.2013 a analizat proiectul de hotărâre, nota de
fundamentare şi raportul de specialitate.
Comisia avizează proiectul de hotărâre susmenţionat
susmenţionat şi-l
şi propune Consiliului
Local spre dezbatere şi aprobare în forma prezentată.

ÎNTOCMIT
BÂRZU GHEORGHE

