COMUNA VI TOMIREŞTI, JUDE ŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VITOMIREŞTI
PRIMĂRIA
Str. Libertăţii nr. 146, tel. 0249 46 93 14, fax : 0249 46 93 36, Email: primaria@primariavitomiresti.ro

HOTĂRÂRE
nr. 32/24.06.2019
CU PRIVIRE LA:
Privind stabilirea sancțiunilor contraventionale pentru faptele savârșite de
instituțiile publice, agenții economici, alte persoane juridice, precum și cetățeni în
domeniul bunei gospodăriri, ordinii și curățeniei în comuna Vitomiresti, județul
Olt
AVÂND ÎN VEDERE:
 Raportul compartimentului de specialitate prezentat de dl viceprimar Radu IonLucian nr. 3923/20.06.2019;
 Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților
rurale și urbane, cu modificarile și completările ulterioare;
 Prevederile art. 2 alin. (2) și (3) din Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravențiilor, cu modificarile si completările ulterioare;
 Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția
mediului, cu modificarile si completările ulterioare;
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Vitomireşti;
În temeiul art.36 alin.(4) litera a) , art.45 alin.(1) şi art. 115 alin. (1) litera
b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VITOMIREȘTI, JUDEȚUL OLT
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Stabilirea sancțiunilor pentru faptele ce reprezintă contravenții săvârșite
de instituțiile publice, agenți economici, alte persoane juridice, precum și cetățeni pentru
buna gospodarire a comunei Vitomirești, pentru instaurarea unui climat de ordine si
curatenie pe teritoriul acestora.
Art.2 Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localității, buna
gospodărire și respectarea normelor de igiena constituie o obligație fundamentală a
autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, agenților economici și a
altor persoane juridice, precum și a cetățenilor.

Art. 3. Autoritățile și instituțiile publice, agenții economici și celelate persoane
juridice au obligația să efectueze lucrările de întreținere și curățenie a clădirilor aflate în
proprietatea sau in folosința lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum
și a oricăror alte spații utilizate de acestea. Cetațenii au obligația să asigure îngrijirea
locuințelor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor gospodărești, curților,
împrejmuirilor și să păstreze ordinea și curățenia pe străzi, drumuri, în piete, parcuri și
grădini, în celelalte locuri publice.
Art. 4. - Instituțiilor publice, agenților economici și celorlalte persoane juridice le
revin următoarele obligații:
a) să întrețină în stare corespunzătoare imobilele în care își desfășoară activitatea, prin
efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice;
b) să asigure repararea, spălarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte,
întreținerea firmelor și a fațadelor imobilelor în care își desfașoară activitatea, inclusiv
spălarea, curațarea și zugrăvirea periodică a acestora;
c) să asigure curațenia la locurile de depozitare a materialelor în curțile interioare și pe
celelalte terenuri pe care le dețin, precum și pe căile de acces;
d) să asigure igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, prin activitați de
curățare, dezinsecție și deratizare;
e) să depoziteze corespunzator reziduurile menajere, industriale, agricole, precum si
materialele refolosibile;
f) să efectueze și să mențină curațenia trotuarelor, a părtii carosabile a străzii sau a
drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc și să îndeparteze zăpada și gheața de
pe trotuarele din dreptul imobilelor și incintelor în care își desfașoară activitatea, potrivit
normelor stabilite de consiliile locale;
g) să respecte măsurile stabilite de consiliile locale și județene pentru asigurarea
igienei publice și curațeniei în localități;
h) să asigure curațarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe
drumurile publice.
Art. 5 Cetatenilor le revin urmatoarele obligatii:
a) întreținerea și curațenia locuințelor pe care le dețin în proprietate sau cu chirie, a
anexelor gospodărești, a curților și împrejmuirilor acestora;
b) curațarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii,
tencuirea și zugravirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile
locale;
c) finalizarea construcțiilor începute, pe baza autorizațiilor eliberate de primari, în
condițiile și în termenele stabilite de acestea;
d) repararea și intreținerea instalațiilor aferente imobilelor;
e) menținerea curațeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe
porțiunea din dreptul gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;
f) îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care
locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
g) păstrarea curațeniei pe arterele de circulație si în locurile publice;

h) respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale și județene pentru asigurarea
igienei publice și a curațeniei în localități;
i) depozitarea reziduurilor menajere și a gunoaielor numai în locurile special
amenajate de autoritățile administrației publice locale;
j) curățarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.;
k) curățarea și întreținerea șanțurilor, rigolelor și podețelor aferente proprietății.
Art. 6 Nesocotirea sau neîndeplinirea obligațiilor stabilite în prezenta hotărâre
atrage răspunderea contravențională și se sancționează cu avertisment sau amendă după
cum urmează:
-Contravențiile prevăzute la art. 4 se sancționează cu avertisment sau amendă de
la 500 lei la 1.000 lei.
-Contravențiile prevăzute la art. 5 se sancționează cu avertisment sau amendă de
la 100 lei la 500 lei.
Art. 7 Limitele amenzilor prevăzute la art. 6 pot fi modificate prin hotărâri ale
Consiliului Local.
Art. 8 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către primar,
precum și de alte persoane împuternicite de primar prin dispoziție.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt,
Primarului și viceprimarului localității,compartimentelor Taxe si impozite , Bugetcontabilitate din cadrul unității și se va aduce la cunoștiintă publică prin afișarea la
sediul Primariei comunei Vitomiresti,precum și pe pagina de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
Constantin PETRE

CONTRASEMNEAZĂ
p.SECRETAR
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Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”

