ROMÂNIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BUDACU DE JOS

Anexa nr.1 la
Hotărârea Consiliului local
nr. 30 din 11.04.2017

PROGRAMUL DE GOSPODARIRE
A LOCALITATILOR COMPONENTE ALE COMUNEI BUDACU DE JOS,
POTRIVIT O.G.R. 21/2002

Prezentul proiect stabileste obligatiile si raspunderile ce revin autoritatilor administratiei
publice locale , institutiilor publice , agentilor economici si cetatenilor pentru instalarea unui
climat de ordine si curatenie in localitatile comunei noastre, conform O.G.R.21/2002 privind
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale si a Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor, astfel:
CAPITOLUL I
OBLIGATIILE PRIMARIEI
Art.1.
1) Primaria,Consiliul Local Budacu de Jos, vor lua masuri pentru conservarea si protectia
mediului, prevenirea poluarii accidentale prin depozitarea in locuri interzise sau pe
malurile cursurilor de ape a diferitelor substante toxice, gunoaielor, reziduurilor. De
asemenea va asigura sistemul de colectare corespunzatoare a deseurilor, prin dotarea cu
recipienti. Se vor lua măsuri pentru curăţenia străzilor şi celorlalte locuri publice,
îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe străzi în sezonul rece, precum şi colectarea şi
depozitarea reziduurilor menajere prin operatorul desemnat la nivel judeţean.
T-Permanent
R-viceprimar
Art.2.
2) In cadrul adunarilor cetatenesti se va aduce la cunostinta cetatenilor despre necesitatea
ingrijirii localitatilor, a curateniei si regularizarii cursurilor de apa, zugravirea si repararea
locuintelor, ingrijirea santurilor, pomilor si a altor aspecte legate de curatenie si
infrumusetare.
T-Permanent
R-viceprimar
Art.3.
3) Primaria va face verificari saptamanale cu privire la modul de colectare a deşeurilor
menajere, indrumarea cetatenilor pentru colectare selectivă şi depunerea la containerele
semiîngropate.
Art.4.
4) Beneficiarii ajutoarelor sociale conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat vor
executa lucrari de curatire, refacere de santuri, in anumite locuri protejate impotriva
deteriorarii produse de animale. Se vor desfunda podetele, se vor varui copacii ornamentali
si pomii de pe domeniul public, capetele de poduri.
T-30 aprilie
R-viceprimar
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CAPITOLUL II
OBLIGATIILE INSTITUTIILOR PUBLICE SI
PERSOANELOR JURIDICE DIN COMUNA
Art.5.
a) Institutiile publice si agentii economici au obligatia sa intretina in stare de curatenie
imobilele, curtile, fatadele cladirilor, santurile, podetele si zonele verzi din cadrul unitatilor
unde isi desfasoara activitatea.
T-30 aprilie
R-viceprimar
b) Au obligatia sa depoziteze corespunzator ambalajele si deseurile, lemnele si materialele de
constructii sa intretina firmele si vitrinele in stare de curatenie permanenta, sa vopseasca
portile metalice si din lemn.
T-permanent
R-viceprimar
c) Au obligatia sa asigure curatarea mijloacelor de transport si a atelajelor in momentul in
care acestea ies de pe camp in sosea, pentru a evita producerea de accidente , cat si
murdarirea soselei.
d) In perioada de iarna au obligatia sa asigure indepartarea ghetii si zapezii de pe trotuarele
din dreptul imobilelor si depozitelor pe care le detin.
CAPITOLUL III
OBLIGATIILE CETATENILOR
Art.6.
a) Cetatenii sunt obligati sa intretina curatenia gospodariilor, a curtilor si anexelor
gospodaresti, a santurilor si trotuarelor.
T-30 aprilie şi permanent
R-viceprimar
b) Zugravirea fatadelor exterioare si interioare, a pomilor si a capetelor de poduri, curatirea
spatiilor verzi din zona locuintei proprii.
c) Sa finalizeze constructiile incepute, sa demoleze pe cele care nu se mai pot repara, sa
repare imprejmuirile si gardurile.
T-31 mai
R-viceprimar
Art.7.
a) Sa respecte intocmai hotararile Consiliului Local, sa puna in practica prevederile OGR
nr.21/2002.
b) Sa indeparteze zapada si gheata de pe trotuare si carosabil, din dreptul imobilelor în care
locuiesc, pentru evitarea accidentelor si pentru fluidizarea circulatiei .
c) Sa pastreze curatenia pe arterele de circulatie , in piete targuri si oboare , parcuri si locuri
de joaca pentru copii.
d) Se vor sapa/decolmata santurile din localitate , se vor varui pomii de pe alineamentele
strazilor si soselelor, se vor curata santurile si din afara localitatilor cu beneficiarii Legii
416/2001.
T-30 aprilie şi permanent
R-viceprimar
e) Se vor repara si amenaja strazile vicinale din intravilanul localitatilor, care necesita
reparatii.
T –31 mai
R-viceprimar
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Art.8.
a) Se vor lua măsuri pentru identificarea şi desfiinţarea depozitelor necontrolate de deşeuri,
zonele expuse se vor imprejmui cu gard din sarma ghimpata, se va urmari colectarea
deşeurilor –selectiv- in locul special amenajat pentru a nu se extinde depozitarea si alte
suprafete sau in alte locuri.
b) Se vor reînnoi si se vor executa noi indicatoare cu “depozitarea gunoaielor interzisa” si se
vor plasa in locurile unde se considera ca se arunca gunoaie sau se parcheaza atelaje.
T-30 aprilie
R-viceprimar
c) In pieţele de mărfuri şi târgurile de animale din localităţile Budacu de Jos şi Jelna se va
face curatenie in fiecare zi de duminică, cel mai târziu luni, la terminarea targului
T-permanent
R-viceprimar
Art.9.
a) Se va restrictiona trecerea utilajelor grele pe timp nefavorabil pe drumirile de camp , iar
cand trecerea se va face din necesitate se vor efectua reparatii la drumul afectat.
b) Obligativitatea tuturor cetatenilor ca in fiecare zi de sambata sa-si curete trotuarul, santul
si sa mature drumul din dreptul locuintei.
c) Se interzice in totalitate scoaterea si transportul materialelor care se pot arde in incinta
gospodariei, arderea se va face in spatii ferite de bunurile inflamabile sau constructii ,ex.
paie, resturi de la tuleii de porumb, lemne etc.
CAPITOLUL IV
SANCTIUNI
Art.10.
Constituie contraventii si se sanctioneaza atat persoanele juridice, institutii si cetateni
pentru nerespectarea urmatoarelor:
a) Neluarea masurilor prevazute la cap.II, art.5, lit. “a”, “c” şi “d” se sanctioneaza : -de la 25la 500 lei pentru agenti economici si institutii;
b) Neluarea masurilor prevazute la cap.II, art.5 lit. “b”, si din cap.III , art. 9 , lit. “a”, “b” si
“c” se sanctioneaza :
- de la 25-la 700 lei pentru agentii economici;
- de la 25 la 500 lei pentru cetăţeni;
c) nerespectarea obligatiilor prevazute la cap.III, art.6, lit. “a” si “b” se sanctioneaza - de la
25- la 300 lei pentru cetateni;
d) nerespectarea obligatiilor prevazute la capitolul III , art.6, lit. “c” se sanctioneaza cu
amenda de la 25 – la 400 lei pentru cetateni;
e) abaterea de la obligatiile prevazute la capitolul III, art.7, lit. “a”, “b” si “c” se sanctioneaza
cu amenda de la 25 – la 400 lei pentru cetateni.
Constatarea contraventiilor se va face de catre primar, viceprimar, consilier superior
compartiment asistenţă socială si alţi funcţionari împuterniciţi de Primarul comunei Budacu de
Jos.
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