
 
 

  
 

 

 
 

P R O I E C T      D E    H O T Ă R Â R E 
Nr. 20    din 15  martie  2023 

cu privire la declarare lunii aprilie 2023 
“ Luna curăţeniei” 

pe întreg teritoriul comunei Pomârla 
 
 
 

Având în vedere temeiurile juridice ,respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1) și 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 
republicată; 

b) art. 3 şi art. 4  din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil;  
        f) art. 8-18  din Ordonanța Guvernului privind gospodărirea localităţilor 
urbane şi rurale nr.21/2002; 
        g) art.90 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 195/2005 privind 
protecţia mediului;  
 h)  Ordinul  Prefectului  județului Botoșani nr 141/15  martie 2022  cu 
privire la declararea lunii aprilie 2023 “luna curățeniei ” pe întreg teritoriul 
județului Botoșani  
      luând act de: 

a) referatul de aprobare  prezentat de către primarul comunei, în 
calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 42 din  15  martie  2023  

b) raportul compartimentului de resort  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului  comunei, înregistrat sub nr.  43  din 15  martie 2023  
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           respectând  prevederile art.136 din Ordonanta de Urgenta privind 
Codul administrativ nr. 57/2019 

 Văzând avizele comisiilor de specialitate : 

- pentru agricultură, activitate economico-financiară, amenajarea 
teritoriului si urbanism, protecția mediului și turism, servicii si comert, 

- pentru administrația publică locală, juridică și  de  disciplină, apărarea 
ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, muncă si protecție 
sociala,protecție copii;  

-  pentru activități culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, 
tineret și sport; 

 
Ținând seama de prevederile  art.7  alin.(13) din Legea nr. 52/2003 , 

privind  transparența decizională în administrația publică și faptul că 
prezentul proiect de hotărâre a fost adus la cunoștință publică prin afișare 
conform  anunțului nr. 44    din 15 martie 2023  
        În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență privind 
Codul administrativ nr. 57/2019, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POMÂRLA, adoptă 
prezenta  hotărâre: 

 

 

 
 Art.1- Se declară perioada 1 aprilie–30 aprilie 2023 “Luna curăţeniei”.  
 Art.2.- Primăria comunei Pomârla, agenţii economici, instituțiile publice 

(inclusiv parohiile de pe raza comunei) precum şi toţi cetăţenii au obligaţia 
permanentă de a asigura buna gospodărire, păstrarea curăţeniei şi 
respectarea strictă a normelor de igienă. 

Art.3 -  Primăria  comunei Pomârla  cu sprijinul cetăţenilor şi a agenţilor 
economici  din raza administrative-teritorială sunt obligate să  asigure: 

- curăţenia locurilor publice(străzi, parcări, căi de acces în interiorul 
localităţilor, parcuri şi locuri de agrement), colectarea şi ridicarea 
zilnică a deşeurilor stradale şi menajere, văruirea copacilor şi 
vopsirea podurilor şi podeţelor; 

- înlocuirea şi repararea indicatoarelor de circulaţie ; 
- salubrizarea zonelor de agrement, a celor cu rol de recreere de 

interes peisagistic, turistic şi istoric, precum şi căile de acces 
aferente; 

- plantări de arbori, arbuşti ornamentali, gard viu,covoare florale, 
precum; toaletarea arborilor. 



- reabilitarea coşurilor stradale existente şi montarea  de  noi coşuri 
pentru precolectarea deşeurilor menajere şi stradale în  numar 
suficient; 

- igienizarea şi refacerea punctelor de precolectare a deşeurilor 
menajere aflate în localităţi astfel incât să respecte normele igienico-
sanitare  şi de protecţia mediului; 

- verificarea structurilor destinate precolectării selective a deşeurilor 
reciclabile-repararea sau înlocuirea containerelor defecte, refacerea  
marcajelor de pe exteriorul containerelor; 

- desfăşurarea de acţiuni care să aibă ca finalitate sporirea gradului 
de încredere a populaţiei în utilizarea sistemelor de precolectare 
separată a  deşeurilor de ambalaje, (de exemplu: amplasarea de 
panouri de informare a cetăţenilor cu privire la necesitatea şi 
utilitatea colectării selective, informarea cu privire la destinaţiile 
ulterioare ale deşeurilor precolectate separate, etc) ; 

- respectarea strictă de către toţi cetăţenii şi agenţii economici a 
prevederilor legale cu privire la folosirea  locuinţelor, igienizarea şi 
curăţirea acestora, a curţilor aferente construcţiilor şi protecţia 
mediului ambiant ;                               

- repararea şi întreţinerea drumurilor comunale, podurilor. podeţelor  
curăţarea şi amenajarea şanţurilor ; 

- respectarea strictă de către toţi cetăţenii şi agenţii economici a 
normelor igienico-sanitare în unităţile de alimentaţie publică  precum  
şi în cele prestatoare de servicii; 

- păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în 
sectoarele cu activităţi culturale şi sport; 

- consolidarea şi întreţinerea digurilor, malurilor, efectuarea celorlalte  
lucrări de protecţie contra inundaţiilor, asigurarea scurgerii apelor, 
asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării  apelor; 

- plantări de arbori, arbuşti ornamentali, gard viu, covoare  florare 
precum şi toaletarea copacilor; 

- instalarea de coşuri de precolectare a gunoaielor în : parcări auto, 
căi de acces intens circulate pietonal, spaţii comerciale şi  ansambluri 
de locuit; 

- salubrizarea rigolelor, şanţurilor şi a altor canale deschise; 
- interzicerea depozitării de deşeuri în alte locuri decât cele special 

destinate acestui scop; 
- 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. 



       Art. 4 - Agenţii economici  şi instituţiile  publice au obligaţia  permanentă 
de a asigura  buna gospodărire, păstrarea curăţeniei şi respectarea strictă a 
normelor de igienă  şi estetica urbanistică. 

Art.5.-Consiliile de administraţie şi celelalte organe de conducere ale 
agenţilor economici şi ale instituţiilor publice sunt obligate să asigure : 

- întreţinerea corespunzatoare a clădirilor pe care le au în administrare 
ori proprietate, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii necesare, 
conform normativelor în vigoare ; 

- spălarea geamurilor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea în stare de 
permanentă curăţenie a firmelor şi a faţadelor, dezinfectarea 
imobilelor şi împrejmuirea corespunzătoare a acestora; 

- curăţenia drumurilor şi a spaţiilor din jurul incintelor, întreţinerea  
spaţiilor verzi şi a plantelor existente în vecinatătea lor; 

- depozitarea corespunzătoare a rezidurilor menajere ,industriale, 
agricole, precum şi a materialelor refolosibile; 

- asigurarea unui sistem de colectare selectivă şi valorificare prin 
unităţi  specializate a deşeurilor recuperabile(hârtie, ambalaje de 
hârtie şi carton, PET-uri,etc). 

- împrejmuirea şantierelor de lucru de către unităţile care 
execută lucrări de construcţii, depozitarea corespunzătoare  a 
materialelor de construcţii, degajarea punctelor de lucru  de moloz 
şi pământ şi asigurarea curăţeniei, vehiculelor la ieşirea din şantier; 

- curăţirea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora 
pe drumurile publice; 

     Art.6. - Agenţii economici care au sectoare zootehnice vor asigura 
colectarea şi evacuarea zilnică a gunoiului de grajd, transportându-l pentru 
depozitare în locuri special amenajate. 

Art.7. - Salariaţii agenţilor economici din sectorul alimentaţiei publice şi 
prestărilor de servicii sunt obligaţi : 

- să asigure ordinea şi curăţenia permanentă a localurilor în care îşi 
desfăsoară activitatea şi a locurilor de depozitare a mărfurilor şi 
ambalajelor; 

- să respecte cu stricteţe normele igienico-sanitare şi să asigure 
menţinerea calităţii bunurilor agroalimentare depozitate; 

- să întreţină în stare de curăţenie grupurile sociale, utilajele, 
mobilierul şi să participe la colectarea, îndepărtarea şi depozitarea 
rezidurilor în locurile special amenajate în acest scop; 

     Art. 8- Conducerile agenţilor economici detinători de mijloace de transport 
sunt obligate să acţioneze pentru păstrarea curăţeniei şi aspectului 
corespunzator al acestora, să asigure încărcarea şi etanşarea corespunzătoare 
a vehiculelor. 



Art.9.-Locuitorii comunei au îndatorirea de a asigura întreţinerea şi 
curăţenia locuinţelor proprii şi anexelor gospodăreşti, a curţilor  şi 
împrejmuirilor acestora, respectând măsurile stabilite de primării pentru 
asigurarea igienii publice şi curăţeniei în  localităţi precum şi protejarea 
mediului ambiant. 
          In acest scop cetăţenii au următoarele obligaţii : 

- să asigure, potrivit legii, lucrările de întreţinere şi repararea 
locuinţelor şi anexelor gospodăreşti(zugrăvirea şi vopsirea părţilor 
exterioare ale clădirilor, repararea, înlocuirea jgheaburilor şi a 
burlanelor), a curţilor şi împrejurimilor acestora ; 

- să depoziteze reziduurile menajere numai în recipienţi sau în locuri 
special amenajate în acest scop; 

- să menţină  curăţenia drumului de lângă locuinţă, a curţii şi a 
grădinii; 

- să păstreze dotările amplasate pe străzi(cabine telefonice, panouri 
de afişaj, indicatoare, coşuri de hârtii, etc). 

- să valorifice prin unităţi specializate, tip REMAT, deşeurile de hârtie 
şi carton; 

- să nu abandoneze şi să nu depoziteze deşeurile înafară locurilor 
destinate acestui scop ; 

Art.10.-.Agenţii economici, instituţiile publice şi cetăţenii care nu 
respectă normele cu privire la buna gospodărire şi întreţinerea localităţilor 
rurale, menţinerea ordinii şi disciplinei publice, asigurarea şi păstrarea  
curăţeniei, salubrizarea şi estetica localităţii, precum şi cele privitoare la 
protecţia mediului ambiant vor fi sancţionate, potrivit legii, contravenţional sau 
penal, în cazul faptelor ce constituie infracţiune. 

Art.11. -  Contravenţiile şi sancţiunile ce se vor aplica sunt prevăzute în 
O.U.G nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 
nr.265/2006, Legea  Apelor nr. 107/1996 , cu completările şi modificările 
ulterioare, HG nr.857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la 
normele din domeniul sănătăţii publice, Legea nr.211/2011 privind regimul 
deşeurilor şi Ordonanţa nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 
rurale. 
  Art.12. - Constatarea contravenţiilor  şi aplicarea sancţiunilor pentru 
nerespectarea prevederilor acestei hotărâri, se va face potrivit legislaţiei în 
vigoare, de către  personalul din cadrul Comisariatului Judeţean al  Gărzii de 
Mediu Botoşani, Sistemul  de  Gospodărire a Apelor, Direcţiei de Sănătate 
Publică a judeţului Botoşani şi  administraţiei publice locale. În cadrul acţiunilor 
desfăşurate, personalul împuternicit va solicita sprijinul Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie. 



 Art.13.- Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului general al  comunei, în termenul prevăzut de lege, 
primarului comunei Pomârla  şi prefectului judeţului Botoșani  şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afișare la sediul primăriei.  
 

  INITIATOR  ,                         AVIZEAZĂ PT.LEGALITATE  , 
  Primarul comunei,               Secretarul general al comunei 

          …………………………….………………                           …………………………….……………… 

   Dumitru CHELARIU                    Corina CHELARIU  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nr. 42  din  15 martie 2023  

REFERAT DE APROBARE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 
cu privire la declarare lunii aprilie 2023 

“ Luna curăţeniei” pe întreg teritoriul comunei Pomârla 
 

 
 
 În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, consiliile locale și primary au 
obligația să asigure în condițiile legii, măsurile ce se impugn pentru 
păstrarea curățeniei , salubrizarea și igienizarea localității, conservarea și 
protecția mediului, întreținerea spațiilor verzi , a parcurilor, întreținerea 
drumurilor, a terenurilor și a spațiilor publice, a locurilor de joacă pentru 
copii, păstrarea curățeniei și aspectului corespunzător al vehiculelor , 
întreținerea în stare bună a construcțiilor existente. 
 Asigurarea și păstrarea curățeniei pe teritoriul comunei Pomârla, buna 
gospodarire a acesteia constituie o obligație fundamental a adminstrației 
publice locale, a agenților economici și a instituțiilor publice și a tuturor 
cetățenilor în general.  
 Potrivit prevederilor art.8-18  din Ordonanța Guvernului privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale nr.21/2002 cu modificările și 
completările ulterioare , consiliul local si primarul au obligația de a asigura 
măsurile necesare pentru buna gospodărire a localității , pentru instaurarea 
unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul acesteia. In acest scop se 
propune spre aprobare Consiliului Local a planului de măsuri pentru 
gopodărirea comunei Pomârla și pentru asigurarea unor măsuri de protecție 
a mediului si declararea lunii aprilie ca fiind luna curățeniei . Prin acest act 
normative se urmărește asigurarea și menținerea curățeniei, creșterea 
nivelului estetic și de confort al comunei. 
 Față de cele arătate mai sus consider că sun t îndeplinite condițiile de 
legalitate și oportunitate și propun Consiliului Local al comunei Pomârla 
adoptarea în cadrul ședinței ordinare a hotărârii în forma și conținutul 
prezentate în prezentul proiect .    
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     PRIMARUL COMUNEI , 
     Dumitru CHELARIU  
 

 

Nr. 43  din 15 martie  2023  
 

REFERAT DE APROBARE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 
cu privire la declarare lunii aprilie 2023 

“ Luna curăţeniei” pe întreg teritoriul comunei Pomârla 
 

 
    Consiliul Local împreună cu primăria, analizează an de an activitatea 
desfășurată privind înfrumusețarea comunei, , totodata programează noi 
obiective de realizat până la următoarea analiză. Asigurarea și păstrarea 
curățeniei pe teritoriul comunei Pomârla, buna gospodărire a acesteia , 
constituie o obligație fundamentală a administrației publice locale, a 
agentilor economici și a instituțiilor publice și a tututor cetățenilor în general. 
 Consiliul Local împreuna cu primăria comunei Pomârla, răspund de 
conducerea , îndrumarea și coordonarea întregii activități de gospodărire și  
înfrumusețare și a localităților comunei, igienizarea cursurilor de apă, 
păstrarea ordinii și a curățeniei, având obligația de a asigura participarea 
locuitorilor la respectarea hotărârii privind gospodărirea localităților, la 
înfăptuirea  măsurilor pentru dezvoltarea, înfrumusețarea, salubrizarea 
comunei, construcții de drumuri , podețe și obiective de interes comunitar.  
 Din motivele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Pomârla 

aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la declarare lunii aprilie 2023     

“ Luna curăţeniei” pe întreg teritoriul comunei Pomârla. 

 

     Consilier superior, 

     Florin URSULEANU  
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