ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor măsuri de gospodărire a localităţii

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr. 6.707 din 08.11.2013;
Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Aluniş, nr. 6.708 din 08.11.2013;
Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;
Raportul comisiei privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Raportul comisiei învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive şi
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane
şi rurale, modificată şi completată prin legea nr. 515/2002;
Prevederile Ordinanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6), litera a) punctul 19 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice care îşi
desfăşoară activitatea în comuna Aluniş, le revin 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,
întreţinera 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
curţare, dezinsecţie şi deratizare;
e) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi
materialele refolosibile;
f) să efetueze 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 pe care îşi desfăşoară activitatea,
potrivit normelor stabilite de consiliul local;
g) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe
drumurile publice;
h) să nu depoziteze pe trotuare şi drumuri publice, mărfuri, ambalaje, materiale de
construcţii ce ar îngreuna desfăşurarea normală a circulaţiei pietonale şi rutiere;
i) să refacă suprafaţa trotuarelor şi a străzilor în termen şi de calitate, ca urmare a unor
lucrări de reparaţii sau record;

j) să nu parcheze autovehicule de transport marfă sau călători pe trotuarele din localitate;
k) să contracteze servicii de salubritate cu operatorul local de salubritate.
Art.2. – Cetăţenilor din comuna Aluniş le revin următoarele obligaţii:
a) să întreţină curăţenia şi igiena locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a
anexelor gospodăreşti, în curţi, grădini, inclusiv pe spaţiul verde din jurul locuinţei;
b) să contracteze servicii de salubritate cu operatorul local de salubritate;
c) să depoziteze gunoiul în europubele, containere cu capac sau saci de plastic, să nu
arunce deşeurile menajere în locuri publice;
d) să nu răspândească direct pe sol apele uzate, menajere şi fecaloid-menajere;
e) să nu blocheze şanţurile de scurgere a apelor pluviale de pe străzi prin aruncarea
diferitelor deşeuri sau depozitarea pământului;
f) să etanşeze corespunzător utilajele care transportă diferite materiale sau reziduri pentru
a preîntâmpina împăştierea pe carosabil;
g) să nu depoziteze pe domeniul public materiale de construcţii, fără acordul Primăriei;
h) să nu depoziteze pe domeniul public resturi care provin din activităţile agricole:
coceni, paie, fân, deşeuri menajere, gunoi de grajd ori alte asimilate acestora;
i) să nu mute sau să răstoarne băncile, coşurile de gunoi, eurocontainărele, indicatoarele
rutiere unde au fost amplasate, să nu le distrugă sau să le deterioreze, să nu doarmă pe
bănci;
j) să nu deterioreze monumente, staţii de autobuz, bănci, să nu escaladeze împrejmuirile
şi să nu deterioreze spaţiile verzi;
k) să nu deterioreze gardurile vii, spaţiile verzi şi componentele locurilor, să nu aprindă şi
să nu întreţină focurile pe zonele verzi cât şi în alte locuri publice fără acordul
primăriei;
l) să nu păşuneze animalele în parcuri, grădini publice, spaţii verzi
aferente
ansamblurilor de locuinţe sau pe acostamentul drumurilor;
m) să nu arunce ambalaje, resturi menajere şi alte tipuri de deşeuri, pe domeniul public;
n) să nu depoziteze sau să nu manipuleze deşeurile vegetale, menajere sau provenite de la
construcţii;
o) să nu staţioneze, să nu repare şi să nu spele autovehiculele sau obiectele casnice pe
domeniul public (străzi, trotuare, spaţii verzi);
p) să nu deterioreze aleile, căile de acces, bordurile, stâlpii de iluminat, reţelele electrice,
gurile de canal, podeţele şi reţelele de apă;
q) să aducă la starea iniţială terenurile după efectuarea de lucrări autorizate sau intervenţii
în subteran;
r) să nu rupă florile, arborii şi arbuştii plantaţi în zonele cu spaţii verzi;
s) să cureţe faţadele locuinţelor şi a altor construcţii cu vizibilitate din circulaţiile publice,
precum şi să tencuiască şi să zugrăvească periodic aceste clădiri;
t) să repare şi să întreţină instalaţiile aferente imobilelor;
u) să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe
porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locului de parcare pe care îl folosesc;
v) să asigure îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele/drumurile în dreptul
gospodăriei;
w) să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie, în târguri, pieţe şi oboare, în parcuri,
locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri publice;
x) să nu îngrădească suprafeţele de teren ce aparţin domeniului public pentru staţionarea
şi creşterea animalelor.
Art.3. – Nerespectarea obligaţiilor stabilite la art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 500 lei.
Art.4. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor din prezenta hotărâre se face
prin process-verbal încheiat de primar, împuterniciţii acestuia, organele de poliţie din cadrul
M.A.I., după înştiinţarea prealabilă scrisă.
Art.5. – Contravenientul poate achita pe loc sau în cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal, ori după caz de la data comunicării acestuia, jumătate din amendă.
Art.6. – Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;

- Primarului comunei Aluniş;
- Organelor de poliţie din cadrul M.A.I. care îşi desfăşoară activitatea în
comuna Aluniş;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei Aluniş şi pe site-ul
oficial al comunei;
- Altor autorităţi şi persoane interesate.

Adoptată astăzi, 29 noiembrie 2013, în comuna Aluniş, judeţul Prahova.
PREŞEDINTE,
Consilier local
Costel Lăcătuş
CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul comunei Aluniş
Marilena Constantinoiu

Nr. ________

