ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BUDACU DE JOS

HOTĂRÂRE
Privind actualizarea Programului de gospodărire
a localităţilor componente ale comunei Budacu de Jos

Consiliul local al comunei Budacu de Jos, întrunit în şedinţă ordinară în prezenţa a ____
consilieri locali,
Având în vedere:
-expunerea de motive a Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrată sub nr. 322 din
18.01.2019;
-raportul comun al viceprimarului şi secretarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr.
323 din 18.01.2019;
-studiul de impact asupra aprobării Programului de gospodărire a localităţilor componente ale
comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 352 din 21.01.2019;
-procesul-verbal de afişare a Proiectelor de hotărâre afişate la sediul Primăriei comunei
Budacu de Jos, nr.251, înregistrat sub nr. 476 din 29.01.2019;
-procesul-verbal înregistrat sub nr. 829 din 21.02.2019, la data expirării perioadei de afişare a
proiectelor de hotărâre;
-raportul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 929 din 28.02.2019;
-raportul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 930 din 28.02.2019;
-raportul Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. 931 din 28.02.2019;
În conformitate cu:
-prevederile OGR nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile OGR nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor 36 alin. (2) lit. “b” şi “d”, alin.(4) lit. „f”, alin.(6) lit. „a” pct.3, 9, 10 şi
18 art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.(1)-Se aprobă actualizarea Programului de gospodărire a localităţilor componente ale
comunei Budacu de Jos, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)-Viceprimarul comunei Budacu de Jos controlează, supraveghează şi răspunde de
salubrizarea comunei, curăţenia şi întreţinerea spaţiilor verzi a altor terenuri şi spaţii aflate în
proprietatea sau administrarea comunei, luând măsuri pentru controlul, limitarea şi desfiinţarea
depozitării deşeurilor menajere necontrolate, industriale sau de orice fel, pe raza comunei Budacu de
Jos.

Art.2.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică corespunzător Hotărârea
Consiliului local nr. 36 din 29.06.2018 privind Programul de gospodărire a localităţilor comunei
Budacu de Jos.
Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul comunei
Budacu de Jos.
Art.4.Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul local Budacu de Jos în şedinţă ordinară cu
____ voturi „pentru”, ____”împotrivă” şi ____„abţineri” din ____ consilieri prezenţi.
Art.5.-Prezenta hotărâre se va face publică prin afişare şi se va comunica prin grija
secretarului comunei Budacu de Jos cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- Primarul comunei Budacu de Jos;
- Viceprimarul comunei Budacu de Jos;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
STRUGARI NELU-VASILE
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Nr.
Din 28 februarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
VĂRĂREAN FLORIN-IOAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BUDACU DE JOS
Nr. 322 din 18.01.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
Privind actualizarea Programului de gospodărire
a localităţilor componente ale comunei Budacu de Jos

Primarul comunei Budacu de Jos,
Având în vedere:
-prevederile OGR nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, modificată şi
completată prin Legea nr. 515 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2002
privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale;
-prevederile OGR nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile art. 36 alin. (2) lit. “b” şi “d”, alin.(4) lit. „f”, alin.(6) lit. „a” pct.3, 9, 10 şi 18
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare;
-faptul că asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, buna
gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a
autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor
persoane juridice, precum şi a cetăţenilor;
-faptul că organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti constituie o
obligaţie permanentă a consiliilor locale şi a primarilor;
-faptul că în anumite zone, cum ar fi Dealul Budacului, se depun necontrolat deşeuri şi
reziduuri, realitate constatată şi de organele de control din cadrul Gărzii de Mediu, operaţiunile de
curăţare şi igienizare a zonelor fiind dificile şi costisitoare, astfel încât se impune descurajarea celor
care comit astfel de acţiuni;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUN Consiliului local al comunei Budacu de Jos, actualizarea Programului de
gospodărire a localităţilor componente ale comunei Budacu de Jos, conform anexei.

PRIMAR,
SIMIONCA FLORIN-SANDU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BUDACU DE JOS
Nr. 323 din 18.01.2019
RAPORT
Privind actualizarea Programului de gospodărire
a localităţilor componente ale comunei Budacu de Jos
Subsemnaţii: Bugnar Toader – viceprimar şi Vărărean Florin-Ioan – secretar al comunei
Budacu de Jos,
Având în vedere:
-expunerea de motive a Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrată sub nr. 2866 din
10.05.2018;
-prevederile OGR nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, modificată şi
completată prin Legea nr. 515 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2002
privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale;
-prevederile OGR nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile art. 36 alin. (2) lit. “b” şi “d”, alin.(4) lit. „f”, alin.(6) lit. „a” pct.3, 9, 10 şi 18
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare;
-conform prevederilor art.8 din OGR nr. 21 / 2002 “Consiliile locale, Consiliul General al
Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor acestuia, precum şi primarii au obligaţia
să asigure:
a) măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub supravegherea
organelor de specialitate ale statului;
b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului;
c) prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin depozitarea
necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;
d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor
şi gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate;
e) respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism
aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;
f) curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheţii de pe
străzi şi trotuare, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi
valorificarea resurselor materiale refolosibile;
g) repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podeţelor, curăţarea şi
amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea unor drumuri comunale noi;
h) finalizarea construcţiilor începute;
i) întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică a
acestora;
j) organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor;
k) întreţinerea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, executarea lucrărilor de protecţie şi
întreţinere a albiilor, efectuarea altor lucrări de protecţie contra inundaţiilor, asigurarea scurgerii
apelor, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor;
l) repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei;
m) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;

n) buna organizare şi funcţionare a transportului în comun, păstrarea curăţeniei şi aspectului
corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinii şi disciplinei;
o) respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în pieţele agroalimentare, în târguri şi oboare;
p) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor,
grădinilor publice, a terenurilor de sport şi de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice de
agrement;
r) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, teatre, săli de
sport, stadioane şi în celelalte unităţi de cultură şi sport aflate în proprietatea unităţii administrativteritoriale sau în administrarea consiliului local;
s) păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a monumentelor de pe
teritoriul comunei sau oraşului.”
-iar art.18, din acelaşi act normativ arată că „ (1) Detalierea obligaţiilor şi responsabilităţilor
concrete care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi
cetăţenilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, se face prin hotărâri ale consiliului local, la
propunerea primarului.
(2) Hotărârile vor fi adoptate în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe.”
Faţă de acestea, PROPUNEM Consiliului local al comunei Budacu de Jos actualizarea
Programului de gospodărire a localităţilor componente ale comunei Budacu de Jos.

VICEPRIMAR,
BUGNAR TOADER

SECRETAR,
VĂRĂREAN FLORIN-IOAN

