
 
 

H 
O 

T Ă 
R 
Â 

R E 
A  

NR 21 DIN 30 MARTIE 2015 
aprobareaPlanului de măsuricuprivire la declarareaperioadei 

1 aprilie-30 aprilie 2015“ Lunacurăţeniei . 

 
 

 
          în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
          luând act de:  

- referatul de aprobare al primarului comunei Pomîrla  în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat sub nr. 36 din 04 martie  2015 , calitate acordată de 
prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a 
II-a din  Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Pomîrla  înregistrat sub nr. 37 din 04 martie  
2015 
 înconformitatecuOrdinul 54/13 martie 2015emis de 
PrefectulJudeţului Botoşani şiOrdonanţa de Urgenţă a Guvernuluinr. 
195/2005 privindprotecţiamediului,aprobatăprinLegea nr.265/2006, 
cumodificărileşicompletărileulterioare, 
        vazand Raportul  de avizare al comisiilor: 

pentru agricultura, activitate economico-financiara, amenajarea 
teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, servicii si comert, 

- pentru administratia publica locala, juridica si  de  disciplina, apararea 
ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, munca si protectie 
sociala,protectie copii .  

-  pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, 
tineret si sport,  
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În conformitate cu dispozitiile art.36 alin.(2) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001;  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POMÎRLA  adoptă 
prezenta hotărâre. 

 

 

Art.1   -    Se declarăperioada 1 aprilie – 30 aprilie 2015 “Luna 
curăţeniei” . 

Art.2   -    PrimăriacomuneiPomirla 
,agenţiieconomiciprecumşitoţicetăţeniiauobligaţiapermanentă de a asigura 
buna gospodărire, păstrareacurăţenieişirespectareastrictă a normelor de 
igienă. 

Art.3  -   PrimăriacomuneiPomirlacusprijinulcetăţenilorşi a 
agenţiloreconomicidin raza administrative-teritorialăsuntobligatesăasigure: 

- curăţenialocurilorpublice(străzi, parcări, căi de 
accesîninteriorullocalităţilor, parcurişilocuri de agrement), 
colectareaşiridicareazilnică a deşeurilorstradaleşimenajere, 
văruireacopacilorşivopsireapodurilorşipodeţelor; 

- înlocuireaşireparareaindicatoarelor de circulaţie ; 
- salubrizareacimitirelor ; 
- salubrizareazonelor de agrement, a celorcu rol de recreere de 

interespeisagistic, turisticşiistoric, precumşicăile de acces 
aferente; 

- plantări de arbori, arbuştiornamentali, gardviu,covoareflorale, 
precum ;i toaletareaarborilor. 

- reabilitarea coşurilor stradale existente şi montarea  de  
noicoşuripentruprecolectareadeşeurilormenajereşistradaleînnumar
suficient; 

- igienizareaşirefacereapunctelor de precolectare a 
deşeurilormenajere aflate înlocalităţiastfelincâtsă respecte 
normeleigienico-sanitare  şi de protecţiamediului; 

- verificareastructurilordestinateprecolectăriiselective a 
deşeurilorreciclabile-reparareasauînlocuireacontainerelordefecte, 
refacereamarcajelor de pe exteriorulcontainerelor; 

- desfăşurarea de acţiunicaresăaibăcafinalitatesporireagradului de 
încredere a populaţieiînutilizareasistemelor de 
precolectareseparată a  deşeurilor de ambalaje, (de exemplu: 



amplasarea de panouri de informare a cetăţenilorcuprivire la 
necesitateaşiutilitateacolectăriiselective, informareacuprivire la 
destinaţiileulterioare ale deşeurilorprecolectateseparate, etc) ; 

- respectareastrictă de cătretoţicetăţeniişiagenţiieconomici a 
prevederilorlegalecuprivire la folosirealocuinţelor, 
igienizareaşicurăţireaacestora, a curţilor aferente 
construcţiilorşiprotecţiamediuluiambiant ;                               

- reparareaşiîntreţinereadrumurilorcomunale, podurilor. 
podeţelorcurăţareaşiamenajareaşanţurilor ; 

- respectareastrictă de cătretoţicetăţeniişiagenţiieconomici a 
normelorigienico-sanitare înunităţile de 
alimentaţiepublicăprecumşiîn cele prestatoare de servicii; 

- păstrareacurăţenieişirespectareanormelorigienico-sanitare 
însectoarelecuactivităţiculturaleşi sport; 

- consolidareaşiîntreţinereadigurilor, malurilor, 
efectuareacelorlaltelucrări de protecţie contra inundaţiilor, 
asigurareascurgeriiapelor, asanareaterenurilor insalubre 
şiprevenireapoluăriiapelor; 

- plantări de arbori, arbuştiornamentali, gardviu, covoare  florare 
precumşitoaletareacopacilor; 

- instalarea de coşuri de precolectare a gunoaielorîn : parcări auto, 
căi de accesintenscirculatepietonal, spaţiicomercialeşiansambluri 
de locuit; 

- salubrizarearigolelor, şanţurilorşi a altor canaledeschise; 
- interzicereadepozitării de 

deşeuriînaltelocuridecâtcelespecialdestinateacestuiscop; 
- prevenireapoluăriiaccidentale a mediuluisauasurselorşicursurilor 

de apă, prindepozitareanecontrolată a deşeurilor de 
cătreagenţiieconomicisau de cătrecetăţeni. 

Art. 4      -   
Agenţiieconomicişiinstituţiilepubliceauobligaţiapermanentă de a asigura  
buna gospodărire, păstrareacurăţenieişirespectareastrictă a normelor de 
igienăşiesteticaurbanistică. 

Art. 5     -  Consiliile de administraţieşicelelalteorgane de conducere 
ale agenţiloreconomicişi ale instituţiilorpublicesuntobligatesăasigure : 

- întreţinereacorespunzatoare a clădirilor pe care le auîn 
administrare ori proprietate, prinefectuarealucrărilor de 
reparaţiinecesare, conformnormativelorînvigoare ; 



- spălareageamurilor, înlocuireacelorsparte, întreţinereaînstare de 
permanentăcurăţenie a firmelorşi a faţadelor, 
dezinfectareaimobilelorşiîmprejmuireacorespunzătoare a 
acestora; 

- curăţeniadrumurilorşi a spaţiilordinjurulincintelor, 
întreţinereaspaţiilorverzişi a plantelor existente învecinatătealor; 

- depozitareacorespunzătoare a rezidurilormenajere ,industriale, 
agricole, precumşi a materialelorrefolosibile; 

- asigurareaunuisistem de colectare 
selectivăşivalorificareprinunităţispecializate a 
deşeurilorrecuperabile(hârtie, ambalaje de hârtieşicarton, PET-
uri,etc). 

- împrejmuireaşantierelor de lucru de 
cătreunităţilecareexecută lucrări de construcţii, 
depozitareacorespunzătoare  a materialelor de construcţii, 
degajareapunctelor de lucru  de 
molozşipământşiasigurareacurăţeniei, vehiculelor la 
ieşireadinşantier; 

- curăţireamijloacelor de transportşi a utilajelor la intrareaacestora 
pe drumurilepublice; 

Art. 6      -   
Agenţiieconomicicareausectoarezootehnicevorasiguracolectareaşievacuarea
zilnică a gunoiului de grajd, transportându-l 
pentrudepozitareînlocurispecialamenajate. 

Art. 7   -     
Salariaţiiagenţiloreconomicidinsectorulalimentaţieipubliceşiprestărilor de 
serviciisuntobligaţi : 

- săasigureordineaşicurăţeniapermanentăalocalurilorîn care 
îşidesfăsoarăactivitateaşi a locurilor de depozitare a 
mărfurilorşiambalajelor; 

- să respecte custricteţenormeleigienico-
sanitareşisăasiguremenţinereacalităţiibunuriloragroalimentaredep
ozitate; 

- săîntreţinăînstare de curăţeniegrupurile sociale, utilajele, 
mobilierulşisă participe la colectarea, 
îndepărtareaşidepozitarearezidurilorînlocurilespecialamenajateînac
estscop; 



Art. 8        -   Conducerileagenţiloreconomicidetinători de mijloace de 
transport 
suntobligatesăacţionezepentrupăstrareacurăţenieişiaspectuluicorespunzator 
al  
acestora, săasigureîncărcareaşietanşareacorespunzătoare a vehiculelor. 

Art. 9 -Locuitoriicomuneiau îndatorirea de a 
asiguraîntreţinereaşicurăţenialocuinţelorpropriişianexelorgospodăreşti, a 
curţilorşiîmprejmuiriloracestora, respectândmăsurilestabilite de 
primăriipentruasigurareaigieniipubliceşicurăţenieiînlocalităţiprecumşiprotejar
eamediului ambiant. 
          In acestscopcetăţeniiau următoareleobligaţii : 

- săasigure, potrivitlegii, lucrările de 
întreţinereşirepararealocuinţelorşianexelorgospodăreşti(zugrăvirea
şivopsireapărţilorexterioarealeclădirilor, repararea, 
înlocuireajgheaburilorşi a burlanelor), a 
curţilorşiîmprejurimiloracestora ; 

- sădepozitezereziduurilemenajerenumaiînrecipienţisauînlocurispeci
alamenajateînacestscop; 

- sămenţinăcurăţeniadrumului de lângălocuinţă, acurţiişi a grădinii; 
- săpăstrezedotărileamplasatepestrăzi(cabine telefonice, panouri de 

afişaj, indicatoare, coşuri de hârtii, etc). 
- săvalorificeprinunităţispecializate, tip REMAT, deşeurile de hârtieşi 

carton; 
- să nu abandonezeşisă nu 

depozitezedeşeurileînafarălocurilordestinateacestuiscop ; 
Art. 10  -    Agenţiieconomici, instituţiilepubliceşicetăţenii care nu 

respectănormelecuprivire la buna gospodărireşiîntreţinerealocalităţilor 
rurale, menţinereaordiniişidisciplineipublice, 
asigurareaşipăstrareacurăţeniei, salubrizareaşiesteticalocalităţii, 
precumşiceleprivitoare la protecţiamediului ambiant vor fi sancţionate, 
potrivitlegii, contravenţionalsaupenal, încazulfaptelor ce 
constituieinfracţiune. 

Art. 11   -   Contravenţiileşisancţiunile ce se vor 
aplicasuntprevăzuteîn O.U.G nr. 195/2005 privindprotecţiamediului, 
aprobatăprinLegea nr.265/2006, LegeaApelor nr. 107/1996 , 
cucompletărileşimodificărileulterioare, HG nr.857/2011 
privindstabilireaşisancţionareacontravenţiilor la 
normeledindomeniulsănătăţiipublice, Legea nr.211/2011 



privindregimuldeşeurilorşiOrdonanţa nr.21/2002 
privindgospodărirealocalităţilorurbaneşi rurale. 
 Art.12 -    
Constatareacontravenţiilorşiaplicareasancţiunilorpentrunerespectareapreved
eriloracesteihotărâri, se va face potrivitlegislaţieiînvigoare, de 
cătrepersonaluldincadrulComisariatuluiJudeţean al  Gărzii de Mediu 
Botoşani, Sistemul  de  Gospodărire a Apelor, Direcţiei de 
SănătatePublicăajudeţului Botoşani şiadministraţieipublice locale. 
Încadrulacţiunilordesfăşurate, personalulîmputernicit va 
solicitasprijinulInspectoratuluiJudeţean de Poliţie. 

 Art. 13 - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului 
comunei Pomirla  şi prefectului judeţului Botosani  şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afisare la sediul primariei. 

 
 PRESEDINTE DE SEDINTA,                   CONTRASEMNEAZA, 
 CONSILIER,                                     SECRETARUL COMUNEI, 
 LACRAMIOARA MAXIN                          CORINA CHELARIU  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


