JUDETUL DAMBOVIT A
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI
HOTARARE
Privind aprobarea obligatiilor ~i re~ponsabilitatiilor ce Ie revin institutiilor publice, agentilor
economici ~i cetatenilor pentru buna gospodarire a comunei Moroeni
Consiliul Local al Comunei Moroeni, judetul Dambovita, intrunit in ~edinta ordinara, astazi, 29
iunie 2020,
Avand in vedere:
-Referatul de aprobare, into emit de primarul comunei Moroeni, inregistrat la nr. 6.181 din
27.05.2020 privind initierea unui proiect de hotarare pentru aprobarea obligatiilor ~i responsabilitatiilor
ce Ie revin institutiilor publice, agentilor economici ~i cetatenilor pentru buna gospodarire a comunei
Moroeni;
-Raportul de specialitate, inregistrat la nr. 6.182 din 27.05.2020, intocmit de catre doarnna
Tic1ea ~tefania Luiza - inspector superior in cadrul Compartimentului Mediu - situatii de urgenta din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moroeni, privind proiectul de hotarare pentru
aprobarea obligatiilor ~i responsabilitatiilor ce Ie revin institutiilor pub lice, agentilor econornici ~i
cetatenilor pentru buna gospodarire a comunei Moroeni;
-Nota de constatare, nr. 6.137 din 27.05.2020, intocmita de catre Garda Nationala de MediuComisariatul Dambovita, cu ocazia controlului efectuat pe raza administrativ - teritoriala a comunei
Moroeni, privind existenta depozitelor necontrolate de de~euri in proximitatea drumurilor nationale,
prin care care s-a dispus ca una dintre masuri sa fie cea de "elaborare ~i supunere spre aprobare
consiliului local a unui plan cu masurile necesare indeplinirii obligatiilor ~i responsabilitatilor
prevazute la art. 8 lit. a), b), c), e), k), n), 0) ~i s) din Ordonanta Guvemului nr. 21/2002 privind
gospodarirea localitatilor urbane ~i rurale, cu modificarile ~i completarile ulterioare";
-Prevederile art. 4, art. 8, art. 18 alin. (1) ~i art. 24 din Ordonanta Guvemului nr. 21/2002
privind gospodarirea localitatilor urbane ~i rurale, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
-Prevederile art. 2 alin. (2) ~i alin. (3) ~i art. 4 din Ordonanta Guvemului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
-Prevederile art. 36 ~i art. 37 alin (3) din Ordinul ministrului sanatatii nr. 119/2014 pentru
aprobarea Normelor de igiena ~i sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile
~i completarile ulterioare;
-Prevederile art. 59 alin. (1) lit. A) din Legea nr. 111/2011, republicata, privind regimul
de~eurilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
-Prevederile art. 69 lit. a), d) ~i j) ~i art. 90 din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.
195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
-Prevederile art. 14 ~i art. 15 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 34/2013
privind organizarea, administrarea ~i exploatarea paji~tilor permanente ~i pentru modificarea ~i
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
-Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparent a decizionala in
administratia publica;
-Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Moroeni;
-Prevederile art. 129 alin. (2) lit .d), alin. (7) lit. g) din Ordonanta de Urgent a a Guvemului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
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In temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu dispozitiile art. 5 lit. ee), art. 196 alin. (1) , lit. a) ~i art.
243, alin. ( 1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului privind Codul administrativ, cu
modificarile ~i completarile ulterioare,
HOT

ARA~TE:

Art. 1
Se aproba Programul de masuri pentru gospodarirea, salubrizarea ~i infrumusetarea comunei
Moroeni, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunel Morceni,
impreuna cu compartimentele de specialitate din cadrul aparatului primarului.
Art. 3
In termen de 10 zile de la data adoptarii prezentei, i~i inceteaza aplicabilitatea Hotararea
Consiliului Local al Comunei Morceni nr. 19 din 2.04.2013 privind aprobarea obligatiilor si
responsabilitatilor ce Ie revin institutiilor publice, agentilor economici ~i cetatenilor pentru bun
gospodarire a comunei Moroeni.
Art. 4
Secretarul comunei transmite prezenta catre Institutia Prefectului - Judetul Dambovita, in cel
mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii ~i 0 aduce la cuno~tinta publica ~i 0 comunica celor
interesati in termen de 5 zile de la data comunicarii catre prefect.
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Anexa la H.C.L. Moroeni nr. 36 din 29.06.2020
Programul

de masuri pentru gospodirirea,

salubrizarea

~i infrumusetarea

comunei Moroeni

Art. 1
Prezentul program stabile~te obligatiile ~i raspunderile ce revin autorWitilor administratiei
pub lice locale, institutiilor pub lice, agentilor economici ~i ceHitenilor pentru instalarea unui climat de
ordine ~i curatenie in comuna no astra, conform Ordonantei Guvemului nr. 21/2002 privind
gospodarirea localitatilor urbane ~i rurale, aprobata prin Legea nr. 515/2002, cu modificarile ~i
completarile ulterioare ~i a prevederilor Ordonantei Guvemului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
CAPITOLUL

1- OBLIGATIILE

PRIMA-RIEl

Art. 2
(1) Primaria ~i Consiliul Local al Comunei Moroeni, vor lua masuri pentru conservarea ~i
protectia mediului, protectia sanatatii publice, prevenirea poluarii accidentale prin depozitarea in locuri
interzise sau pe malurile cursurilor de ape a diferitelor sub stante toxice, gunoaielor ~i a rezidurilor.
Este asigurat sistemul de colectare corespunzatoare a de~eurilor, prin dotarea cu recipienti, curatenia
strazilor, ~anturilor, a pietei ~i a celorlalte locuri publice, repararea ~i intretinerea strazilor, a
drumurilor comunale, a drumurilor de exploatare, podurilor ~i podetelor, finalizarea constructiilor
incepute, repararea ~i zugravirea celor existente, organizarea de actiuni pentru salubrizarea ~i
igienizarea localitatii, prevenirea poluarii apelor, pastrarea curateniei ~i aspectul corespunzator al
vehiculelor, amenajarea ~i intretinerea spatiilor verzi, a parcurilor, a bazei sportive ~i locurilor de joaca
pentru copii.
(2) In cazul in care exista depozite necontrolate de de~euri, se vor lua masuri imediate de
desfiintare a acestora de catre persoanele care sunt obligate, conform prevederilor legale, sa presteze 0
munca neremunerata in folosul comunitatii, sub indrumarea viceprimarului comunei, in conformitate
cu prevederile Hotanlrii Consiliului Local al Comunei Moroeni nr. 14 din 18.02.2020 privind
aprobarea planului de actiuni/lucrari de interes local pentru anul 2020, in vederea repartizarii orelor de
munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social,
pentru persoanele condarnnate penal ~i obligate sa presteze 0 munca neremunerata in folosul
comunitatii, dar ~i pentru persoanele sanctionate sa presteze 0 munca in folosul comunitatii pentru
anumite fapte ce constituie contraventii.
Termen: - permanent
Raspunde: - viceprimar, functionar cu atributii de mediu ~i politi~tii locali
(3) In cadrul adunarilor cetatene~ti ~i cu ajutorul retelelor de socializare, a paginii de internet
www.primariamoroeni.ro.
se va aduce la cunostinta cetatenilor despre necesitatea ingrijirii localitatii,
a curateniei, zugravirea ~i repararea locuintelor, ingrijirea santurilor, pomilor ~i a altor aspecte legate
de curatenie ~i infrumusetare. De asemenea, se vor monta panouri de avertizare - "Depozitarea
materialelor din demolari interzisa" ~i cu "Depozitarea gunoaielor interzisa" - privind interzicerea
depozitarii de~eurilor in afara spatiilor amenajate in acest scop ~i se vor verifica periodic zonele in
vederea evitarii formarii de depozite necontrolate de de~euri;
Termen: - permanent
Raspunde: - viceprimar, functionar cu atributii de mediu ~i politi~tii locali

(4) Primana, prin personalul cu atributii in domeniu (functionarul responsabil cu protectia
mediului, politia locala, etc.) va face verifican saptamanale cu privire la modul de depozitare a
materialelor din demolarea unor constructii, mdrumarea cetatenilor spre spatiile amenajate de
depozitare a materialelor din demolarea unor constructii, urmannd respectarea ~i ducerea la indeplinire
a Planului de actiune sau de lucran in interes local pentru repartizarea oreIor de munca in folosul
comunitatii, astfel cum acesta a fost statUat prin Hotanrrea Consiliului Local al Comunei Moroeni nr.
14 din 18.02.2020 privind aprobarea planului de actiuni/lucran de interes local pentru anul 2020, in
vederea repartizarii orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din
familia beneficiara de ajutor social, pentru persoanele condamnate penal ~i obligate sa presteze 0
munca neremunerata in folosul comunitatii, dar ~i pentru persoanele sanctionate sa presteze 0 munca
in folosul comunitatii pentru anumite fapte ce constituie contraventii.
Termen: - permanent
Raspunde: - viceprimar, functionar cu atributii de mediu ~i politi~tii locali
CAPITOLUL II - OBLIGATIILE
JURIDICE DIN COMUNA.

INSTITUTIILOR

PUBLICE ~I PERSOANELOR

Art. 3
Institutiilor publice, agentilor economici ~i celorlalte persoane juridice din comuna Ie revin
urmatoarele obligatii:
a)sa intretina in stare corespunzatoare imobilele in care i~i desfa~oara activitatea, prin
efectuarea lucrarilor de reparatii, amenajan ~i alte lucrari specifice;
b)sa asigure reparatia, spalarea geamurilor, vitrinelor, inlocuirea celor sparte, intretinerea
firmelor ~i a fatadelor imobilelor in care i~i desfa~oara activitatea, inclusiv spalarea ~i intretinerea lor;
c) sa asigure curatenia la locurile de depozitare a materialelor in curtile interioare ~i pe celelalte
terenuri pe care Ie detin, precum ~i pe caile de acces;
d)sa depoziteze corespunzator materialele din demolari, industriale, agricole, pre cum ~i
materialele refolosibile;
e) sa asigure igiena in imobile ~i incintele detinute sub orice fel prin activitati de curatire,
dezinsectie ~i deratizare;
f) sa efectueze ~i sa mentina curatenia troruarelor, a partii carosabile a strazii sau drumului, a
locurilor de parcare pe care Ie folosesc ~i sa indepmeze zapada ~i gheata de pe trotuarele din drept .
imobilelor ~i incintelor in care W desfa~oara activitatea;
g)sa asigure curatirea ~i intretinerea permanenta a ~anturilor, rigolelor ~i a podetelor pentru
scurgerea apelor pluviale;
h)sa respecte masurile stabilite de Consiliul local al comunei Moroeni pentru asigurarea
curateniei ~i igienei publice in localitate;
i)sa asigure curatirea mijloacelor de transport ~i a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile
publice;
j)sa execute lucrari la instalatiile subterane din zona drumurilor, trotuarelor ~i spatiilor verzi ce
apartin domeniului public ~i/sau privat al comunei, numai cu avizul autoritatilor competente ~i sa
aduca la forma initiala zonele degradate, conform prevderilor legale in vigoare;
k)sa nu depoziteze materiale de constructii sau de alta natura, caroserii, remorci sau parti de
autovehicule in fata imobilelor ce apartin domeniului domeniul public sau pe domeniul public, sau sa~i expuna marfa pe domeniul public in fata magazinelor sau spatiilor comerciale;

1)sa decolmateze ~anturile sau rigolele din jurul proprietatilor pentru evitarea patrunderii
apelor pluviale pe carosabil sau pe drumurile comunale, sa curete pomii aflati pe, sau in jurul
proprietatilor, care blocheaza accesul vehiculelor pe drumurile comunale ~i sate~ti.
Termen: - permanent
Raspunde: - viceprimar, functionar cu atributii de mediu ~i politi~tii locali, administratori
societati comerciale, asociatii familiale, intreprinderi individuale, etc.
CAPITOLUL III - OBLIGATIILE CETATENILOR
Art. 4
Cetatenii au urmatoarele obligatii:
a)intretinerea ~i curatenia locuintelor pe care Ie detin in proprietate sau cu chirie, a anexelor
gospodare~ti, a curti lor ~i imprejmuirilor acestora;
b)curatarea fatadelor locuintelor ~i a altor constructii amplasate la frontul strazii, tencuirea ~i
zugravirea periodica a acestora potrivit masurilor stabilite de consilii Ie locale;
c)finalizarea constructiilor incepute, pe baza autorizatiilor eliberate de primar, in conditiile ~i
termenele stabilite de acesta;
d)repararea ~i intrelinerea instalaliilor aferente imobilelor;
e)mentinerea curateniei pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a drumului, pe portiunea
din dreptul gospodariei ~i a locurilor de parcare pe care Ie folosesc;
f) indepmarea ghetii ~i a zapezii de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care Ie delin sau pe
care Ie folosesc in alte scopuri;
g)pastrarea curaleniei pe arterele de circulatie ~i in locurile publice din piete, targuri, parcuri
etc.; de asemenea, se interzice parcarea, pe 0 perioada mai mare de 15 zile, a autovehiculelor avariate
sau defecte pe carosabilul strazilor sau pe domeniul public;
h)respectarea masurilor stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice ~i a
curateniei in localitate;
i)depozitarea materialelor rezultate din demolari numai in locuri special amenajate de primarie;
j)curalirea mijloacelor de transport la intrarea pe drumurile publice;
k)sa patreze in bunastare de folosinla co~urile pentru gunoi montate, indicatoarele rutiere,
parcurile publice, spaliile verzi, locurile de joaca pentru copii, sau alte asemenea dotari sau bunuri
amplasate pe raza localitalii;
l)curalarea ~i intretinerea ~anturilor, rigolelor ~i podetelor din dreptul proprietatii;
m)sa aiba un comportament civilizat fala de reprezentanlii autoritatilor publice locale ~i
imputernicilii primarului abilitati sa dispuna aplicarea masurilor prevazute in prezenta hotarare;
n)sa nu lipeasca anunturi sau afi~e publici tare sau electorale in alte locuri decat cele stabilite
pentru afi~aj prin dispozitia primarului;
o)sa nu depoziteze reziduuri menajere ~i gunoaie dedit in locurile special amenajate de
autoritatile administratiei publice locale, fiind strict interzise aruncarea, depozitarea sau arderea pe
strazi, terenuri virane, malurile raurilor, in alte locuri publice sau private a altor reziduuri, resturi de
vegetatie si gunoaie de orice fel;
p)sa nu lase nesupravegheate animalele pe drumurile publice ~i pe eaile de acces, inclUSiv pe
cele de paza ~i companie, numai daca acestea poarta botnita ~i sunt tin ute in zgarda ~i lesa sau ham, de
catre proprietar ori de catre detinatorul temporar;
r)sa nu spele pe cursurile de apa sau pe malurile acestora, precum ~i in dreptul proprietalilor, de
la ci~melele publice sau private, autovehiculele, utilajele sau agregatele mecanice ~i sa nu deverseze pe

cursul ape10r sau pe rigole dejectiile animale sau borhoturile provenite din fabricarea rachiurilor
naturale, precum ~i orice alte de~euri;
s)sa nu pa~uneze neautorizat sau sa introduca animale1e pe paji~tile, islazurile sau pa~unile
apartinand domeniului public sau privat ale comunei in afara perioadei 15 mai - 1 octombrie, rara a
detine contract ~i proces verbal de dare in folosinta a paji~tii, fie pentru pa~unat, fie pentru obtinerea de
productii furajere ~i sa nu circule pe paji~ti cu orice mijloace de transport, inc1usiv cu atelaje (carote),
care cauzeaza deteriorarea acestora,
CAPITOLUL IV - SANCTIUNI
Art. 5
Nesocotirea sau neindeplinirea obligatiilor ~i responsabilitatilor stabilite, atrage raspunderea
disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate ~i se sanctioneaza
potrivit legii.
Art. 6
Constituie contraventie nesocotirea sau neindeplinirea obligatiilor ~i responsabilitatilc
prevazute la art. 3 din anexa de catre agentii economici, institutiile publice ~i celelalte persoane
juri dice ~i se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a)cu amenda de la 300 lei la 600 lei pentru contraventiile prevazute la lit.a), b), e), f), g) ~i h);
b)cu amenda de la 600 lei la 1.000 lei pentru contraventiile prevazute la lit. c), d), i), j), k) ~i 1);
Art. 7
Constituie contraventie nesocotirea sau neindeplinirea obligatiilor ~i responsabilitatilor
prevazute de art. 4 din anexa, de catre persoanele fizice ~i se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) cu
amenda de la 300 lei la 500 lei pentru contraventiile prevazute la lit. a), b), c), d), e), f), g), h) ~ij), cu
amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru contraventiile prevazute la lit. k), 1), m), n), 0), p) ~i r), cu
amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru contraventiile prevazute la lit. s).
Art. 8
Constatarea contraventiilor ~i aplicarea sanctiunilor se fac de catre primar, de catre politi~tii
locali din cadrul Compartimentului politie locala din aparatul de specialitate al primarului, de catre
persoane1e imputemicite de primar prin dispozitie, dar ~i de catre lucratorii Postului de politie din
comuna.
Art. 9
Sanctiunilor prevazute la art. 6 ~i art. 7 din anexa, Ie sunt aplicabile prevederile OrdonanteY
Guvemului Uf. 212001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile ~i completarile
ulterioare.

EMNEAZA,
Gheorghe Claudiu George

