ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI ROŞIEŞTI

H O T Ă R Â R E A Nr. 11
pentru stabilirea obligaţiilor şi responsabilităţilor concrete privind
gospodărirea localităţilor comunei Roşieşti în anul 2011

având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul
comunei din care reiese necesitatea stabilirii obligaţiilor privind gospodărirea
localităţilor comunei Roşieşti;
având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.
180/2002;
având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2002
privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;
în temeiul prevederilor art. 36, alin. (6), lit. „a“, pct. 9 şi 13 şi art. 45, alin. (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Roşieşti, judeţul Vaslui;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – (1) Obligaţiile şi responsabilităţile concrete care revin instituţiilor
publice, agenţilor economici, altor persoane juridice şi cetăţenilor privind
gospodărirea localităţilor comunei pentru anul 2011 sunt cele stabilite prin prezenta
hotărâre.
(2) Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul comunei, buna
gospodărire şi respectarea normelor de igiena constituie obligaţia fundamentală pentru
toate persoanele fizice şi juridice care trăiesc sau desfăşoară activitate în comuna
Roşieşti.
Art. 2. – Constituie contravenţie la normele privind gospodărirea localităţilor
componente comunei Roşieşti următoarele fapte săvârşite de către instituţiile publice,
agenţi economici şi alte persoane juridice :

1/ cu privire la neîntreţinerea în stare corespunzătoare a imobilelor în care îşi
desfăşoară activitatea, prin nesocotirea sau neîndeplinirea următoarelor obligaţii:
a) repararea, spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a imobilelor;
b) finalizarea construcţiilor noi la termenele şi cu respectarea documentaţiilor
care au stat la baza eliberării autorizaţiilor;
c) spălatul geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea
firmelor, curăţarea şi zugrăvirea acestora.
2/ cu privire la nerealizarea curăţeniei şi igienei în imobile, incinte şi la locurile
de depozitare a materialelor, în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin
prin neîndeplinirea următoarelor obligaţii :
a) amenajarea locurilor de depozitare a materialelor în curţile interioare pe
latura opusă ieşirii în drumurile publice;
b) realizarea de acţiuni periodice de curăţare, dezinfecţie şi deratizare potrivit
specificului activităţii pe care o desfăşoară;
c) cultivarea terenurilor, întreţinerea spaţiilor verzi şi plantaţiilor înfiinţate pe
aceste terenuri;
d) procurarea de recipienţi pentru depozitarea materialelor refolosibile sortate şi
amenajarea de spaţii proprii pentru depozitarea deşeurilor menajere şi de producţie,
până la transportul acestora la punctele de colectare selectivă sau preluarea lor de
serviciul public .
3/ cu privire la neîndeplinirea măsurilor privind menţinerea curăţeniei pe
trotuare, pe partea carosabilă a drumului sau a străzii pentru neîndeplinirea
următoarelor obligaţii :
a) curăţarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre de animale a drumurilor,
taluzurilor, şanţurilor şi a spaţiilor verzi;
b) decolmatarea sau desfundarea şanţurilor şi a rigolelor existente, executarea
şanţurilor noi pe porţiunile pe care nu se realizează scurgerea apei;
c) întreţinerea podeţelor şi aleilor, curăţarea căii de acces de noroaie şi gunoi,
înlăturarea depunerilor;
d) participarea cu forţă de muncă şi utilaje proprii la acţiuni de eliminarea
gropilor şi adânciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor folosite la
executarea drumurilor puse la dispoziţie de autoritatea locală;
e) îndepărtarea gheţii şi a zăpezii de pe aleile şi partea carosabilă a drumului din
dreptul spaţiului pe care-l folosesc.
4/ cu privire la neasigurarea esteticii drumurilor prin neîndeplinirea
următoarelor obligaţii :
a) cultivarea de flori şi pomi pe terenurile din aliniamentul drumurilor;
b) întreţinerea culturilor şi plantaţiilor;
c) văruirea sau vopsirea gardurilor şi a copacilor, podeţelor;

d) întreţinerea fântânilor publice; asigurarea stării igienico-sanitare a acestora
(curăţarea, menţinerea stării de funcţionare a butucului, dotarea cu capac şi găleată
proprie), văruirea sau vopsirea fântânilor şi împrejmuirilor acestora; desfiinţarea
adăpătorilor pentru animale la fântânile publice.
Art. 3. Constituie contravenţii la normele privind gospodărirea localităţilor
componente comunei Roşieşti următoarele fapte săvârşite de către cetăţeni :
1/ cu privire la neîntreţinerea şi nerealizarea curăţeniei locuinţelor, anexelor
gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor prin nerealizarea următoarelor obligaţii :
a) repararea, tencuirea şi zugrăvirea periodică a clădirilor;
b) finalizarea construcţiilor noi, clădiri şi împrejmuiri, la termenele şi cu
respectarea documentaţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiilor;
c) vopsirea sau zugrăvirea gardurilor, plantaţiilor, repararea, curăţarea şi dotarea
cu capac şi găleată a fântânilor publice;
d) cultivarea şi întreţinerea terenurilor şi plantaţiilor din grădini;
e) amenajarea locurilor de depozitare a deşeurilor menajere, deşeurilor
refolosibile, gunoiului de grajd şi realizarea gropilor pentru depozitarea cenuşii;
f) transportul gunoiului de grajd la terenurile agricole din extravilan şi
depozitarea, până la administrare, la latura terenului opusă ieşirii în drumul public;
g) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special
amenajate de autorităţile administraţiei publice locale;.
2/ cu privire la nerealizarea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a
drumului sau străzii prin neîndeplinirea următoarelor obligaţii :
a) curăţarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre de animale a drumurilor, a
taluzurilor, a acostamentelor;
b) decolmatarea de şanţuri acolo unde nu se realizează scurgerea apei,
înlăturarea plantaţiilor care împiedica scurgerea apei;
c) întreţinerea podeţelor şi aleilor, curăţarea căii de noroi şi gunoaie,
îndepărtarea depunerilor;
d) participarea cu forţă de muncă, utilaje şi atelaje la acţiuni de eliminarea
gropilor şi adânciturilor din drumuri prin acoperirea cu materiale din categoria celor
folosite la executarea drumurilor, puse la dispoziţie de autoritatea locala.
3/ cu privire la nerealizarea şi nemenţinerea esteticii drumurilor prin
neîndeplinirea următoarelor obligaţii :
a) cultivarea de flori şi pomi pe terenurile din aliniament;
b) văruirea sau vopsirea gardurilor, podeţelor, plantaţiilor;
c) depozitarea furajelor şi altor deşeuri vegetale, combustibililor solizi în curţile
interioare, pe latura opusă ieşirii în drumurile publice.
4/ cu privire la nerespectarea normelor privind curăţenia pe arterele de
circulaţie, în pieţe, târg şi obor, în parcuri şi alte locuri publice prin:

a) transportul furajelor, gunoaielor şi altor materiale cu utilaje, maşini şi atelaje
din care se produce împrăştierea acestora;
b) aruncarea sau depozitarea hârtiei, plasticelor, altor deşeuri în alte locuri decât
în recipienţii amplasaţi în locurile publice;
Art. 4. Contravenţiile prevăzute la art. 2 se aplică conducătorului sau
reprezentantului persoanei juridice şi se sancţionează cu amendă după cum urmează:
a) de la 200 lei la 2500 lei pentru faptele prevăzute la punctele 1 şi 2.
b) de la 300 lei la 1500 lei pentru faptele prevăzute la punctul 3;
c) de la 300 lei la 700 lei pentru faptele prevăzute la punctul 4.
Art. 5. Contravenţiile prevăzute la art. 3 se aplică tuturor cetăţenilor şi se
sancţionează cu amendă după cum urmează :
a) de la 100 lei la 500 lei pentru faptele prevăzute la punctele 1 şi 2;
b) de la 50 lei la 300 lei pentru faptele prevăzute la punctul 3;
c) de la 25 lei la 100 lei pentru faptele prevăzute la punctul 4.
Art. 6. – (1) Contravenţiile prevăzute la art. 4 şi art. 5 se constată de către
primarul comunei, care aplică şi sancţiunea.
(2) Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Art. 7. – Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data aducerii la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul primăriei.
Art. 8. – Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal, prin intermediul
secretarului comune:
- Instituţiei Prefectului – judeţului Vaslui;
- Primarului comunei Roşieşti;
- persoanelor interesate prin afişare la sediul primăriei.
Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului local al
comunei Roşieşti nr. 12/2010 se abrogă.
R o ş i e ş t i , 29 aprilie 2011.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Porgras Petrică

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI ROSIESTI
Teletin Victor

