ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI

HOTĂRÂREA Nr. 24 din 29.04.2014
privind gospodărirea și ȋnfrumusețarea comunei Cucuteni , județul Iași
Consiliul Local al comunei Cucuteni, judeţul Iaşi,întrunit în şedinţă ordinară la
data de 29.04.2014 conform dispoziţiei primarului nr.76 din 24.03.2014 şi a
convocatorului nr. 3545 din 24.04.2014 ;
Având ȋn vedere nota de fundamentare nr.3521 din 01.04.2014 și proiectul de
hotӑrâre nr. 3523 din 01.04.2014 inițiat de cӑtre domnul Brânză Pamfilică , primarul
comunei prin care propune aprobarea hotӑrârii privind gospodărirea și ȋnfrumusețarea
comunei Cucuteni , județ ul Iași ;
Având ȋn vedere referatul nr. 3522 din 01.04.2014 a domnului Bârzu Gheorghe ,
viceprimarul comunei Cucuteni județ ul Iași, prin care propune inițierea proiectului de
hotӑrâre privind gospodărirea și ȋnfrumusețarea comunei;
Având în vedere prevederile O.G. nr 21 /2002 privind gospodărirea localităţilor
urbane şi rurale, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.
163/2004, pentru constatarea şi sancţionarea abaterilor de la reglementările emise în
domeniul gospodăririi localităţilor urbane şi rurale ;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
Având ȋn vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transperanț a
decizionalӑ ȋn administraţ ia publicӑ ;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate agricultura, gospodarie comunalã,
amenajarea teritoriului şi urbanism , protectia mediului, servicii si comert , apararea
ordinii si a linistii publice, a drepturilor cetãtenilor nr.
3544 din 22.04 .2014 pentru
proiectul de hotărâre;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraț ia publicӑ localӑ , republicatӑ ,
În temeiul art. 45, alin. 1 şi a art. 115 lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicatӑ, cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE,
Art. 1. Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul comunei Cucuteni
judeţul Iaşi, buna gospodărire a acesteia şi respectarea normelor de igienă constituie o

obligaţie fundamentală a autorităţii administraţiei publice locale, a instituţiilor publice,
agenţilor economici şi altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor.
Art. 2. Activităţile edilitar-gospodăreşti reprezintă ansamblul acţiunilor de utilitate
şi interes local, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea consiliului local, prin care se
asigură buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă,
precum şi înfrumuseţarea localităţilor componente comunei Cucuteni .
Art. 3. Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti,
constituie o obligaţie permanentă a Consiliului local, a primarului, a instituţiilor publice, a
agenţilor economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi a cetăţenilor comunei
Cucuteni .
Art. 4. Consiliul local şi primarul răspund de organizarea, conducerea,
îndrumarea, coordonarea şi controlul întregii activităţi de înfrumuseţare şi gospodărire a
comunei Cucuteni , de păstrare a ordinii şi curăţeniei şi au obligaţia să asigure:
a). Măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub
supravegherea
organelor de specialitate ale statului ;
b). Măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului ;
c). Prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor sau cursurilor de apă, prin
depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici şi de către cetăţeni;
d). Respectarea prevederilor legale şi a documentaţiei de amenajare a teritoriului şi
urbanism
aprobată, precum şi a normelor privind executarea lucrărilor;
e). Curăţirea străzilor, a locurilor publice, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe străzi şi
trotuare;
f). Repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podeţelor,
curăţarea şi
amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente ;
g). Finalizarea construcţiilor începute;
h). Întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică
a acestora;
i). Organizarea de activităţi pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor;
l). Curăţirea şi salubrizarea digurilor şi a malurilor cursurilor de apă, asanarea
terenurilor
insalubre şi prevenirea poluării apelor;.
m). Întreţinerea spaţiilor verzi, m a terenului de sport şi a celorlalte locuri publice de
agrement.
n). Păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea în condiţiile legii a monumentelor
de pe
teritoriul comunei;
Termen : permanent:
Raspund: -viceprimarul comunei, precum şi alte persoane desemnate.
Art. 5. Instituţiile publice, agenţii economici şi celelalte persoane juridice au
următoarele obligaţii:

a). Să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea prin
efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajare şi a altor lucrări specifice;
b). Să asigure repararea, spălarea geamurilor, a vitrinelor, înlocuirea celor sparte,
întreţinerea firmelor şi faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv
spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;
c). Să asigure curăţenia în locurile de depozitare a materialelor, în curţile interioare şi
pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;
d) Să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de
curăţare, dezinfecţie şi deratizare ;
e) Să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi
materialele refolosibile ;
f). Să efectueze şi să menţină curăţarea trotuarelor, a părţilor carosabile a străzilor sau
a drumurilor, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi
gheaţa de pe
trotuare din dreptul instituţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor
stabilite de
consiliul local ;
g). Să respecte măsurile stabilite de Consiliul local, pentru asigurarea igienei publice şi
curăţeniei în comună.
h). Să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe
drumurile publice.
Art. 6. În aplicarea prevederilor legale, cetăţenilor comunei le revin
următoarele obligaţii
a). Întreţinerea şi curăţarea locuinţelor pe care le au în proprietate, sau în chirie, a
anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejurimilor acestora ;
b). Curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii,
tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliul local
;
c). Finalizarea construcţiilor începute pe baza autorizaţiei eliberate de primar, în
condiţiile şi termenele stabilite de acesta ;
d). Repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor ;
e). Menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a drumului, pe porţiunea din
dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc ;
f). Îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc
sau pe care le folosesc în alte scopuri ;
g). Păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în alte locuri publice;
h). Respectarea măsurilor stabilite de Consiliul local şi pentru asigurarea igienei publice
şi a curăţeniei în comună ;
i). Depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locuri special amenajate
de Consiliul local ;
j). Curăţarea mijloacelor de transport la intrarea pe drumurile publice.
Art. 7. Agenţii economici (persoane fizice, asociaţii familiale ş.a.) care desfăşoară
activităti pe raza comunei, precum şi cetăţenii comunei îşi vor amenaja gropi de gunoi
pentru incinerarea deşeurilor din mase plastice(peturi).

Art. 8. Constituie contravenţie în domeniul bunei gospodăriri şi al protecţiei
mediului la nivelul comunei Cucuteni , judeţul Iaşi, nerespectarea de către persoanele
fizice şi juridice a următoarelor obligaţii:
a) menţinerea în stare corespunzătoare a imobilelor şi a altor construcţii pe care le deţin
şi în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi
alte lucrări specifice, întreţinerea afişajului firmelor, curăţirea căilor de acces, repararea,
curăţirea şi zugrăvirea gardurilor sau a altor construcţii amplasate la stradă.
b) menţinerea curăţeniei pe trotuare, sanţuri şi pe stradă în dreptul imobilelor şi a
terenurilor intravilane pe care le deţin şi în locurile de parcare utilizate.
c) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi a terenurilor
intravilane pe care le folosesc sau deţin, astfel încât să nu fie stânjenită circulaţia;
d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor de apă şi electrice aferente imobilelor pentru
evitarea producerii unor accidente;
e) curăţarea şi întreţinerea sanţurilor, inclusiv cosirea ierbii, adâncirea sau lărgirea
acestora, a rigolelelor şi podeţeleor aferente proprietăţii pe care o deţin sau folosesc;
f) tăierea ramurilor copacilor care se află sub liniile electrice la o distanţă mai mică
decât distanţa de siguranţă impusă de legislaţia specifică în vigoare;
g) deţinătorii şi utilizatorii să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor de
orice fel înainte de intrarea acestora pe drumurile publice;
h) să nu deverseze, depoziteze sau să arunce în cursurile de ape sau pe malul apelor,
canalelor, sanţurilor, gunoaie, cadavre de animale sau păsări sau alte deşeuri;
i) să depoziteze gunoaiele menajere, agricole, industriale, materialele refolosibile doar
în locuri special amenajate şi în recipiente care să nu permită împrăştierea acestora;
j) să nu depoziteze materiale de orice fel pe şanţuri trotuare sau pe drumurile publice
din comună care să ducă la îngreunarea circulaţiei sau la scurgerea apei ;
k) să nu se circule cu vehicule sau autovehicule din care se scurg diferite substanţe sau
materiale care pot provoca murdărirea arterelor de circulaţie sau pot afecta sănătatea
populaţiei ;

