
1 

 

  

 

Anexa la HCL NR.27 DIN 21.03.2019 

 

Programului de masuri, a obligatiilor si responsabilitatilor privind gospodarirea, 

intretinerea si curatenia comunei Bahna, pentru anul 2019 

 
CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 

     Art.1 Prezenta hotărâre stabilește obligațiile ce revin cetățenilor, instituțiilor publice și agenților 
economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea măsurilor necesare pentru protecția sănătății 
publice, a măsurilor corespunzătoare pentru conservarea și protecția mediului, a măsurilor privind 
respectarea prevederilor legale și a documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism aprobate, 
precum și a normelor privind executarea construcțiilor, la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a 

curățeniei în interiorul localităților și în afara acesteia și a efectuării la timp a activităților gospodărești 
precum și a obligațiilor și responsabilităților ce le revin în utilizarea domeniului public și privat al 
Comunei BAHNA. 

    Art.2 Organizarea, derularea și participarea la activitățile din domeniile prevăzute la art.1 constituie 
o obligație permanentă a instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice și a 
cetățenilor. 
 

CAPITOLUL II 

Măsuri necesare pentru protecția sănătății publice 

 

Art. 3 (1) In vederea protecției sănătății publice, se vor lua următoarele masuri cu sprijinul și sub 
supravegherea organelor de specialitate ale statului: 

a) păstrarea igienei în școli și grădinițe 

b) urmărirea igienei și salubrității localurilor publice și produselor alimentare puse în vânzare 
pentru populație, cu sprijinul serviciilor de specialitate. 

(2) Măsurile au caracter permanent si vor fi duse la indeplinire de conducerea primăriei, 
medicul de familie si asistentul medical comunitar. 

CAPITOLUL III 

Măsuri corespunzătoare pentru conservarea și protecția mediului. 

Art.4 (1) In vederea conservării și protecției mediului se vor lua următoarele măsuri: 

a) ecologizarea zonelor unde au fost depozitate in mod necontrolat deseurile (vegetale, PET-uri, 

hârtie, sticla, etc.) 

b) depozitarea gunoiului de grajd in gospodăriile cetățenilor si pe loturile personale ale acestora 
se va face pe platforme ecologice, cu respectarea principiului bunei vecinătăți, urmând sa fie folosit 

ca ingrasamant pe terenurile agricole. 

c) colectarea gunoiului menajer conform graficului de ridicare a gunoiului de la populație, 
operatori economici, instituții publice; 

d) inceperea  acțiunii de colectare selectivă a deșeurilor; 
 (2) Conducerea primăriei va urmări permanent modul in care persoanele desemnate isi duc la 

îndeplinire aceste sarcini. 

 

CAPITOLUL IV 

Măsuri privind respectarea prevederilor legale și a documentațiilor de amenajare a teritoriului și 
urbanism aprobate, precum și a normelor privind executarea construcțiilor: 
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Art.5 (1) In vederea respectării prevederilor legale și a documentațiilor de amenajare a teritoriului și 
urbanism aprobate, precum și a normelor privind executarea construcțiilor, se vor lua următoarele 
măsuri: 

a) se va acționa pentru respectarea disciplinei în construcții conform P.U.G., urmărindu-se 

respectarea întocmai a prevederilor cuprinse în certificatul de urbanism. 

b) se va verifica în teritoriu stadiul executării lucrărilor conform autorizațiilor de construcție 
eliberate, obligând posesorii lor să se încadreze în termenul de valabilitate al autorizației. 

 (2) Viceprimărul comunei și consilierul cu atribuții pe linie de urbanism va urmări permanent 
ducerea la îndeplinire a acestor măsuri. 

CAPITOLUL V 

Obligațiile instituțiilor publice și agenților economici cu sau fără personalitate juridică 

Art.6 (1) Instituțiile publice și agenții economici cu sau fără personalitate juridică au următoarele 
obligații: 

a) să întrețină în stare corespunzătoare imobilele în care funcționează prin efectuarea lucrărilor de 
reparații, curățire și zugrăvire periodică a acestora, să spele geamurile și vitrinele și să 
înlocuiască dacă este cazul pe cele sparte; 

b) să respecte normele de igienă in imobilele și incintele deținute, să asigure dezinsecția și 
deratizarea conform normelor în vigoare; 

c) să asigure curățenia trotuarelor, a părții carosabile din fața unității, să îndepărteze zăpada și 
gheața, să desfunde podețele, să sape șanțuri, să văruiască pomii; 

d) să nu funcționeze fără avizul sanitar și de mediu; 
e) să asigure depozitarea reziduurilor provenite din desfășurarea activității în containere; 
f) colectarea selectivă a deșeurilor, cu valorificarea ambalajelor de carton, PET, sticla, etc. 

(2) Obligațiile au caracter permanent și în funcție de sezon iar sarcina urmăririi modului cum sunt duse 
la îndeplinire revine viceprimarului comunei. 

 

CAPITOLUL VI 

Obligațiile cetățenilor comunei în activitatea de gospodărire și înfrumusețare a comunei 
 

Art.7 (1) Cetățenii comunei au următoarele obligații în activitatea de gospodărire și înfrumusețare a 
comunei: 

a) să întrețină curățenia locuințelor proprii, a anexelor gospodărești, a curților și împrejmuirilor 
acestora; 

b) să întreprindă acțiuni de reparații, zugrăveli, vopsitorii garduri, podețe, fațade deteriorate la 
clădiri, în vederea asigurării unei imagini peisagistice plăcute a comunei; 

c) să curețe și să amenajeze șanțurile, să desfunde podețele din fața gospodăriilor personale și a 
terenurilor virane din intravilanul comunei; 

d) să mențină permanent curățenia pe partea carosabilă a căilor de comunicație din dreptul 
imobilelor proprietate personală; 

e) să depoziteze gunoiul menajer și de grajd în platforme proprii în incinta curții pentru a 
preîntâmpina aruncarea acestora în mod haotic în locuri nepermise, urmând, ca pe cheltuiala lor, 

să-și transporte gunoiul de grajd pe terenurile proprietate personală iar gunoiul menajer la 
pubele care se ridica saptamanal, pentru a preîntâmpina poluarea accidentală a mediului sau a 

surselor de apă; 
f) să ia măsuri de executare și reprofilare a rigolelor de scurgere a apelor din precipitații în vederea 

prevenirii producerii de inundații și implicit a diminuării eventualelor pagube materiale. Aceste 
acțiuni se vor executa în fața fiecărei gospodării precum și pe terenurile agricole acolo unde se 
găsesc canale de desecare, de către proprietarii și deținătorii de terenuri. 

g) să amenajeze și să întrețină în stare de igienă sursele de apă (fântâni, cișmele, etc.); 

h) să nu depoziteze lemne, crengi, tulpini de floarea soarelui, coceni, paie, corzi viță-de-vie, 
balast, pe terenul din exteriorul gardului și nici aproape de gard în interiorul gospodăriei; 

i) să nu lase animalele și păsările pe drumurile publice sau spațiile verzi; 
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j) să nu arunce rezidurile menajere în stradă; 
k) sa nu lase câinii liberi pe străzi; 
l) bovinele care merg la cireada să fie însoțite de cel puțin doi-trei cetățeni, în vederea 

evitării distrugerii copacilor și șanțurilor din comună. 
(2) Obligațiile au caracter permanent și în funcție de sezon iar sarcina urmăririi modului cum sunt duse 
la îndeplinire revine viceprimarului comunei. 

 

CAPITOLUL VII 

Obligații și responsabilități în utilizarea domeniului public și privat al Comunei Bahna 

 

Art.8 Cetățenii, agenții economici (cu sau fără personalitate juridică), instituțiile publice, celelalte 
persoane juridice au următoare obligații și responsabilități: 
a) să nu abandoneze pe domeniul public sau privat al Comunei Bahna, autoturisme, utilaje, tonete, 

chioșcuri, alte construcții metalice, aparatură de orice fel; 
b) să nu ocupe domeniul public sau privat al Comunei Bahna prin montarea de chioșcuri, tonete, 
tarabe, orice fel de alt mobilier, containere, schele sau materiale pentru construcții, etc; 

c) să nu deterioreze instalațiile ce constituie infrastructura sistemului de utilități publice; 
d) să nu amenajeze platforme ori locuri de parcare pe domeniul public sau privat al Comunei 
Bahna; 

e) să nu deterioreze sau murdărească în orice fel, clădirile publice; 
f) sa nu modifice poziția inițiala a indicatoarelor de semnalizare rutiera. 
 

CAPITOLUL VIII 

Obligații și responsabilități în domeniul ordinii, curățeniei și igienei publice, întreținerii calității 
mediului natural 

 

Art. 9 Cetățenii, agenții economici (cu sau fără personalitate juridică), instituțiile publice, celelalte 
persoane juridice, au următoare obligații și responsabilități: 
a) să nu spele și să nu efectueze operațiuni de reparare ori întreținere a autovehiculelor pe spații 
aparținând domeniului public sau privat al Comunei Bahna; 

b) să nu arunce coji de semințe, resturi de țigări, de fructe, alte reziduri ori ambalaje decât în 
dotările special amenajate; 
c) să nu mute băncile ori alte elemente de mobilier public din locurile în care au fost amplasate; 

d) să utilizeze mobilierul public și amenajările publice conform destinației acestora; 
e) să nu utilizeze căile publice si spațiile verzi pentru depozitarea deșeurilor menajere; să nu 
abandoneze pe domeniul public sau privat al Comunei cadavre de animale ori păsări; 
f) să amenajeze și să întrețină în stare de igienă sursele de apă (fântâni, cișmele, etc.); 

b) să nu pășuneze animalele decât în conformitate cu dispozițiile legale in vigoare. 
c) Să ia măsuri pentru a împiedica deversarea pe sol a apelor uzate, apelor menajere și a celor 
fecaloid-menajere. 

 

CAPITOLUL IX 

RĂSPUNDERI SI SANCȚIUNI 

 

Art. 10 Prezentul program de măsuri va fi adus la cunoștința cetățenilor și agenților economici, prin 

publicare pe site-ul instituției, precum și prin comunicarea lui tuturor agenților economici • 
Art.11 (1)Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul program de măsuri, se vor aplica 
următoarele sancțiuni: 
a) amendă de la 100 lei la 200 lei pentru persoane fizice; 
b) amendă de la 200 lei la 400 lei pentru instituții publice, agenți economici cu sau fără 
personalitate juridică. 
Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către viceprimarul comunei Bahna 

Contravenienții au posibilitatea achitării în termen de 48 ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute 
la alin.(1) la casieria unității. 
     Pagubele pricinuite prin săvârșirea contravențiilor, se recuperează astfel: 
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- în situația în care există posibilitatea de evaluare a pagubelor, agentul constatator stabilește și 
despăgubirea, făcând mențiunea corespunzătoare în procesul-verbal; 

- dacă nu există posibilitatea de evaluare a pagubei, partea vătămată își va putea valorifica 
pretențiile, conform legislației în vigoare. 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
 

ROSU  IOAN 

  
 

                                             L.S 
 

 

 
           Avizat pentru legalitate 

        SECRETAR U.A.T., 
      CAPRIOARA  SOFICA 

 
 

 

 

 


