ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHINDAOANI

PROIECT DE HOTARARE
privind buna gospodarire a Comunei Ghindaoani

Consiliul Local al Comunei Ghindaoani , Judetul Neamt ;
Avand in vedere prevederile :
- L. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata ;
- O.G. 21 / 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale ;
- O.G. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor ;
Tinand seama de necesitatea asigurarii si pastrarii curateniei ;
organizarea de activitati edilitar – gospodaresti de interes local ; respectarea
normelor de igiena si infrumusetare a Comunei Ghindaoani ;
Vazand Nota de fundamentare a primarului Comunei Ghindaoani ;
Avand in vedere Raportul nr. 1856 / 11.05.2017 intocmit de
viceprimarul Comunei Ghindaoani ;
Luand act de avizul comisiilor de specialitate ;
In temeiul art. 45 din legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata ,
HOTARASTE :
Art. 1 - Consiliul local , precum şi primarul 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 şi cursurilor de
apă , prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau
de către cetăţeni ;
d) respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea
teritoriului şi urbanism aprobate , precum şi a normelor privind executarea
construcţiilor ;
e) curăţenia străzilor , îndepărtarea zăpezii , a gheţii de pe străzi şi trotuare ;
f) organizarea de actiuni de salubrizare ;

g) repararea şi întreţinerea străzilor , a drumurilor comunale , podurilor,
podeţelor , curăţarea şi amenajarea şanţurilor , modernizarea drumurilor
existente şi realizarea unor drumuri comunale noi ;
h) amenajarea si întreţinerea spaţiilor verzi ;
Art. 2 - 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 , amenajări şi a altor lucrări
specifice ;
b) să asigure repararea , spălarea geamurilor şi a vitrinelor , înlocuirea celor
sparte , întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară
activitatea , inclusiv spălarea , curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora ;
c) să asigure curăţenia la 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 , dezinsecţie şi deratizare ;
e) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere , industriale , agricole ,
precum şi materialele refolosibile ;
f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor , a părţii carosabile a
străzii sau a drumului , a locurilor de parcare pe care le folosesc şi să
îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi
incintelor în care îşi desfăşoară activitatea , potrivit normelor stabilite de
consiliile locale ;
g) să respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru
asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi ;
h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea
acestora pe drumurile publice .
Art. 3 – Cetăţenii au următoarele obligaţii :
a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu
chirie , a anexelor gospodăreşti , a curţilor şi împrejmuirilor acestora ;
b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul
străzii , tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora , potrivit măsurilor stabilite
de consiliile locale ;
c) finalizarea construcţiilor începute , pe baza autorizaţiilor eliberate de
primar, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea ;
d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor ;

e) menţinerea curăţeniei pe trotuare , pe partea carosabilă a străzii sau 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 consiliile locale şi judeţene pentru
asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localităţi ;
i) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile
publice .
j) curăţarea şi întreţinerea şanţurilor , rigolelor şi podeţelor aferente
proprietăţii.
k) gestionarea gunoiului de grajd si a dejectiilor animale se va face pe
proprietatea cetateanului , fara a afecta santurile , drumurile publice , fantanile ,
cursurile de apa , gospodariile ( terenurile ) vecinilor .
l) curatarea ramurilor la pomii care afecteaza partea carosabila a
drumurilor sau care afecteaza sau pot afecta retelele electrice ;
Art. 4 - Constatarea si stabilirea sanctiunilor contraventionale vor fi
luate in functie de gravitatea incalcarii normelor prevazute in prezenta
hotarare , urmarindu-se etapele :
1) Constatarea faptei si instiintarea verbala (avertisment verbal ) despre
efectuarea obligatiei , acordandu-se termen de 5 zile pentru efectuare ;
2) Controlul privind indeplinirea obligatiei . In caz de neindeplinire a
obligatiei se da avertisment scris , cu acordarea unui termen de 2 zile ;
3) In caz de neindeplinire a obligatiei se sanctioneaza cu amenda .
Art. 5 - Se sanctioneaza cu amenda contraventionala intre limita minima
25 lei si limita maxima de 2.500 lei incalcarea obligatiilor prevazute in
prezenta hotarare de catre cetateni , precum si instituţii publice , agenţi
economici şi celorlalte persoane juridice .
Art. 6 - Agentii constatatori vor fi numiti de catre primar prin
dispozitie .
Art. 7 - Aparatul de specialitate al primarului Comunei Ghindaoani va
fi sprijinit in aducerea la indeplinire a prezentei hotarari de consilierii locali
prin aducerea la cunostinta a incalcarii normelor de buna gospodarire a
comunei , astfel:
- pe zona ,,valea mare’’
– d-nul consilier Amaritei Cristinel

- pe zona ,,centru – fag’’

Daniel

– d-nul consilier Ghiba Fanica
– d-nul consilier Miron
Gheorghita– Dragos
pe zona ,,marcesti–leontesti–saliste’’ – d-nul consilier Gavril Daniel
– d-na consilier Leonte Lilieana
pe zona ,,saivane’’
– d-nul consilier Aancutei
Dumitru
pe zona ,,fagitel – nechitesti’’
– d-nul consilier Zaharia Ion
pe zona ,,poieni – chilioani’’
– d-nul consilier Avarvarei Ion
pe zona ,,hâga – valeni’’
– d-nul consilier Ciudin Mihai– d-nul consilier Oana Mihai’’

Art. 8 - Se abroga orice dispozitii contrare prezentei hotarari .
Art. 9 - Secretarul Comunei Ghindaoani va comunica autoritatilor si
persoanelor interesate prezenta hotarare .
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