ROMANIA
Judetul BACAU
Consiliul local al comunei PLOPANA

HOTARARE
pentru adoptarea ,,Programului privind buna gospodarire,
intretinere, curatenie si infrumusetare a comunei in anul 2011”.
Consiliul local al comunei PLOPANA judetul BACAU intrunit in sedinta ordinara
la data de 28 martie 2011;
Vazand:
- Prevederile Ordonantei Guvernului nr.21/30.01.2002 privind gospodarirea
localitatilor urbane si rurale;
- Expunerea de motive a primarului comunei;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local comunal;
In baza prevederilor art.36 (1) si art.45 din Legea nr.215/2001-Legea administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:
Art.1. Se aproba “Programul privind buna gospodarire, intretinere, curatenie si
infrumusetare a comunei in anul 2011”, conform anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2. Neindeplinirea obligatiilor care revin institutiilor publice, agentilor
economici, altor personae juridice, precum si cetatenilor, prevazute in prezentul program,
constituie contraventii, daca nu au fost savarsite astfel incat , potrivit Legii penale, sa
constituie infractiune.
Contraventiile se aplica dupa cum urmeaza:
- cu amenda de la 70 lei la 200 lei pentru neindeplinirea obligatiilor
prevazute in capitolul I lit. a- d si i-j;
- cu amenda de la 200 lei la 300 lei pentru neindeplinirea obligatiilor
prevazute in capitolul I lit. e - h;
- cu amenda de la 50 lei la 100 lei pentru neindeplinirea obligatiilor
prevazute in capitolul II lit.a – e;
- cu amenda de la 100 lei la 200 lei pendru neindeplinirea obligatiilor
prevazute in capitolul II lit. f – i.
Art.3. Se imputerniceste pentru a constata si pentru a aplica contraventiile
prevazute la art. 2. din prezenta hotarare : Andries Gheorghe – primarul comunei si Tataru
Vasile – viceprimarul comunei.
Art. 4 . Se aproba organizarea concursului ,, Gospodarul satului” in vederea
desemnarii locuitorilor cu cele mai bune rezultate in actiunea de gospodarire,
infrumusetare, intretinere si curatenie a localitatii.
Art.4. Se deviaza accesul mijloacelor de transport cu tractiune animala de pe DN
2F, pe drumul comunal ,,De la Urecheanu Emil la terenul de fotbal”.

Art.5. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Bacau,
Primarului comunei Plopana, institutiilor si persoanelor interesate si se va aduce la
cunostinta locuitorilor comunei, prin afisare in locuri vizibile.
Presedinte de sedinta

Contrasemneaza

Consilier

Secretarul comunei

Constantin Lazar

Gheorghe Dorneanu
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ROMANIA
Judetul BACAU
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ANEXA
la Hotararea nr. 18 /23.03.2011

PROGRAM
privind buna gospodarire, intretinere, curatenie si
infrumusetare a comunei in anul 2011
Nr. crt.

Denumirea actiunii

Termen
de
indeplinire

Cine
raspunde

Obs.

Capitolul I. Obligatiile cetatenilor
a) sa intretina curatenia locuintelor pe care le detin
in proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodaresti, a curtilor
si imprejmuirilor acestora;
Permanent
b) tencuirea si zugravirea periodica a fatadelor
locuintelor si a altor constructii amplasate la frontul strazii;
c) finalizarea constructiilor incepute pe baza autorizatiilor eliberate, in conditiile si in termenele stabilite de acestea;
d) mentinerea curateniei pe trotuare, pe partea carosabila
a strazii sau a drumului, pe portiunea din dreptul gospodariei;
e) sa indeparteze zapada si gheata de pe trotuarele din
dreptul imobilelor pe care le au in proprietate.
f) pastrarea curateniei pe arterele de circulatie, in piata
targul, oborul, parcul comunal, terenul de sport si locurile de
joaca pentru copii;
g) respectarea masurilor pentru asigurarea igienei publice
si a curateniei in comuna;
h) interzicerea depozitarii rezidurilor menajere si a gunoaielor in alte locuri,
aceasta fiind permisa doar in containerele stradale destinate acestui scop
sau in saci menajeri care vor fi depozitati langa containere;
i) curatarea mijloacelor de transport la intrarea acestora
pe drumurile publice;
j) insotirea animalelelor atat la ducerea cat si la aducerea lor
de la pasunat.
Capitolul II. Obligatiile si raspunderile institutiilor publice,
ale agentilor economici si ale altor persoane
juridice.
a) sa efectueze lucrari de reparatii, amenajari si alte
Permanent
Conducatorii
lucrari specifice pentru intretinerea in stare corespunzatoare
institutiilor publice.
a imobilelor in care isi desfasoara activitatea;
Administratorii
b) sa asigure intretinerea firmelor si a fatadelor
agentilor economici
imobilelor in care isi desfasoara activitatea, inclusiv spalarea
si persoanele
curatarea si zugravirea periodica a acestora;
juridice
c) sa asigure curatenia la locurile de depozitare a
materialelor in curtile interioare si pe celelalte terenuri pe
care le detin, precum si pe caile de acces;
d) sa asigure igiena in imobilele detinute sub orice
forma, prin activitati de curatare, dezinsectie si deratizare;
e) sa asigure depozitarea corespunzatoare a reziduurilor menajere, industriale, agricole precum si a materialelor
refolosibile;
f) sa mentina curatenia trotuarelor, a partii carosabile
a strazii sau a drumurilor si sa indeparteze zapada si gheata de
pe trotuarele din dreptul imobilelor si incintelor in care isi

desfasoara activitatea ;
g) sa asigure curatarea mijloacelor de transport si a
utilajelor pe care le detin, la intrarea acestora pe drumurile
publice.

Capitolul III. Actiuni ce se vor realiza de primaria comunala
a) interzicerea accesului si pasunatul animalelor si pasarilor de
curte pe spatiile si zonele verzi, terenul de sport si parcul comunal;
b) interzicerea circulatiei carutelor in centrul civic al satului
Plopana. Dirijarea acestora pe rutele ocolitoare;
c) respectarea normelor igienico-sanitare in piata, targul si
oborul comunal;
d) intretinerea rigolelor laterale la drumurile comunale si
decolmatarea podurilor si podetelor in vederea colectarii si scurgerii
apelor provenite din ploi;
e) intretinerea Monumentului Eroilor din satul Plopana si
a Monumentului Eroilor din satul Rusenii- Razesi;
gardului imprejmuitor si a spatiului verde aferent acestuia;
f) amenajarea si intretinerea zonelor verzi, a parcului, a
terenului de sport si de joaca pentru copii;
g) efectuarea de controale pentru prevenirea depozitarii
deseurilor si gunoaielor pe malurile sau in albiile cursurilor de apa
sau in alte locuri decat cele amenajate;
h) amenajarea si intretinerea drumurilor comunale;
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