ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLJEŞTI
617160 - DOLJEŞTI, Tel/fax 0233/780.514, 0233/780756; 0233/780757
adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;
e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com
HOTĂRÂREA
nr. 33 din 29 aprilie 2009
privind stabilirea obligaţiilor ce revin instituţiilor publice, agenţilor
economici, celorlalte persoane juridice şi cetăţenilor, precum şi sancţiunile
ce se pot aplica acestora pentru nesocotirea sau neîndeplinirea obligaţiilor
şi responsabilităţilor referitoare la gospodărirea comunei Doljeşti
Consiliul local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ;
Analizând „Programul de măsuri privind gospodărirea, întreţinerea,
curăţenia, refacerea şi protecţia mediului înconjurător al comunei Doljeşti”,
prezentat de primarul comunei;
Având în vedere prevederile:
- art. 36, alin. (2) lit. „c” „d”, coroborat cu alin. (5), respectiv alin. (6) pct.
9,10,13, şi 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
în M. Of. nr. 123 din 20.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 2-6, 8 – 10, 18 şi 24 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr.
515/12.07.2002;
- Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (republicată în M.Of. 933/13.10.2004)
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi
completările aduse de: O.U.G nr. 122 din 24 noiembrie 2004; Legea nr. 119 din 5
mai 2005; Legea nr. 52 din 8 martie 2006; Legea nr. 376 din 5 octombrie 2006;
Legea nr. 117 din 2 mai 2007; Legea nr. 101 din 9 mai 2008; O.U.G. nr. 214 din
4 decembrie 2008; O.U.G. nr. 228 din 30 decembrie 2008*
- art. 2 - 4 din O.G. nr. 2 din 12.07.2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, modificată şi completată de: Rectificarea nr. 2 din 12 iulie 2001;
O.U.G. nr. 16 din 20 februarie 2002; Legea nr. 180 din 11 aprilie 2002; O.G. nr.
61 din 29 august 2002; Legea nr. 357 din 11 iulie 2003; O.U.G. nr. 108 din 24
octombrie 2003; Legea nr. 526/2004; O.G. nr. 8 din 19 ianuarie 2006; Legea nr.
352 din 21 iulie 2006; Legea nr. 353 din 21 iulie 2006; Legea nr. 182 din 16 mai
2006; Deciziile nr. 953 din 19.12.2006; 228 din 13.03.2007; 1.354 din
10.12.2008;
Constatând existenţa avizelor favorabile ale comisiilor consiliului local şi a
raportului compartimentului de specialitate din aparatul consiliului local;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 şi 115 alin. (1) lit „b” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată în M. Of. nr. 123 din 20.02.2007, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1._Adoptă „Programul de măsuri privind gospodărirea, întreţinerea,
curăţenia, refacerea şi protecţia mediului înconjurător al comunei Doljeşti”,
prevăzut în anexa I la prezenta hotărâre.

Art.2._Instituţiile publice, agenţii economici şi celelalte persoane juridice
din comuna Doljeşti, judeţul Neamţ, au următoarele obligaţii:
a) să se preocupe de starea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea prin
reparaţii, amenajări şi zugrăveli periodice, spălarea geamurilor existente şi
înlocuirea celor sparte, ori de câte ori se impune;
b) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţi, căi
de acces sau alte locuri folosite în activitatea curentă;
c) să depoziteze rezidurile menajere, industriale sau agricole în depozite
special amenajate, să execute anual dezinfecţii şi ori de câte ori se impune
deratizări;
d) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a
drumului, a locurilor de parcare aferente, a şanţurilor, să nu le blocheze prin
îngrădire sau depozitări de materiale, iar în anotimpul de iarnă să execute
curăţirea acestora de zăpadă şi să îndepărteze stratul de gheaţă format;
e) să planteze pomi în zonele stabilite în programul comunei şi să asigure
curăţenia spaţiului verde din incintă precum şi din împrejurimi, efectuând
tratamentul necesar pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor.
f) să asigure golirea coşurilor de gunoi din incintă şi din raza activităţii
astfel încât acestea să fie în permanenţă funcţionale;
g) conducerea să se preocupe de educarea persoanelor din aceste instituţii
pentru a preveni încălcarea normelor de gospodărire a localităţii unde trăiesc şi
îşi desfăşoară activitatea, prin orice mijloace de informare.
Art.3._Cetăţenii au următoarele obligaţii:
a) să asigure întreţinerea şi curăţenia locurilor proprietate sau folosite sub
orice formă, a anexelor gospodăreşti, a curţilor, executând cel puţin odată la 2 ani
zugrăveli ale faţadelor, vopsirea tâmplăriilor, spălarea geamurilor existente şi
înlocuirea celor sparte;
b) să efectueze şi să menţină curăţenia pe arterele de circulaţie, zonele de
protecţie a drumurilor, trotuare, partea carosabilă a drumului sau a străzii, să nu
le blocheze prin îngrădire sau depozitări de materiale, iar în timp de iarnă să
îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe aceste spaţii, asigurând funcţionalitatea lor,
fără a pune în pericol pe cei care le folosesc;
c) să amenajeze spaţiile verzi aferente locuinţei şi împrejurimilor,
întreţinerea pomilor stradali şi nu numai, prin curăţiri anuale, stropiri, văruire,
operaţii ce se execută de regulă în fiecare primăvară;
d) să depoziteze reziduurile menajere şi a gunoaielor după dezactivarea lor
prin ardere şi numai în locurile special amenajate, interzicându-se
eliminarea/depozitarea acestora în şanţuri sau pârâuri, eliminând-se în acest
scop instalaţiile existente (conducte, canale, etc.). Se interzice depozitarea
gunoiului de grajd la limita proprietăţilor cu drumului judeţean şi comunal.
Gunoiul provenit de la animale se va depozita în platforme pe terenul proprietate;
e) să asigure curăţirea mijloacelor de transport cu tracţiune animală şi
mecanică ori de câte ori folosesc drumurile publice;
f) să decolmateze şanţurile şi să refacă podeţele din dreptul fiecărei
proprietăţi, să le întreţină în permanentă stare de funcţionare;
g) să asigure transportul produselor obţinute de pe terenul folosit astfel
încât să nu se împrăştie la întâmplare pe drumurile publice;
h) se interzice folosirea domeniului public (drum judeţean, drumuri
comunale, uliţe săteşti, zonă de protecţie a drumului, terenuri de sport, spaţii
verzi, etc.) pentru creşterea animalelor şi păsărilor, proprietarii acestora fiind
obligaţi să le asigure întreţinerea în gospodăriile proprii.

i) să se preocupe de educarea tuturor membrilor familiei pentru asigurarea
unui climat de curăţenie a localităţii.
Art.4._Constituie contravenţie încălcarea faptelor prevăzute la art. 2 şi se
sancţionează cu amendă de la 300 lei la 500 lei, iar cele prevăzute la art. 3 se
sancţionează cu amendă de la 100 la 300 lei, fiind aplicabile dispoziţiile O.G.
2/2001, cu modificările şi completările ulterioare
Art.5._Amenzile se constată şi se aplică de către primarul comunei şi de
alte persoane împuternicite în acest scop de către primar. Procesul-verbal de
constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este
încheiat; numele şi prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul
constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric
personal, ocupaţia şi locul de muncă al contravenientului; descrierea faptei
contravenţionale cu încadrarea acesteia în prevederile prezentei hotărâri;
posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii
prevăzute în această hotărâre; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la
care se depune plângerea.
Art.6._ Primarul şi viceprimarul comunei vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri, vor conduce şi coordona acţiunile ce decurg din această
hotărâre, vor informa trimestrial consiliul local despre modul de îndeplinire.
Art.7._Secretarul comunei va asigura înaintarea prezentei hotărâri
autorităţilor şi instituţiilor publice, persoanelor interesate şi cu atribuţii în
domeniu, în termenul stabilit de lege:
- Prefectului judeţului Neamţ;
- Primarului şi viceprimarului comunei Doljeşti;
- Postului de Poliţie al comunei Doljeşti;
- Instituţiilor publice din comună.
Notă: Hotărârea va fi afişată pe site-ul primăriei şi la locurile de afişaj din
fiecare localitate a comunei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
FARCAŞ MIHAI

Notă:

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR, ŞOICAN IOSIF

Red./Proc.: SI/SI
Ex. 6; Ds. C. 4.

1. Consilieri prezenţi 15 din totalul de 15 consilieri ce formează consiliul local.
2. Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 15 voturi pentru.

