
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUDIȚI

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea măsurilor  pentru gospodărirea Comunei  

Consiliul Local al comunei Sudiți,județul Ialomița, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2014; 
Analizând
- expunerea de motive a primarului  , 
- raportul viceprimarului comunei,înregistrat la nr. din 2014 privind necesitatea instituirii  măsurilor pentru

gospodărirea comunei ,
Raportul  Comisiei activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi

turism;
În conformitate cu prevederile art. 8 şi art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea

localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin.(6) lit.a) pct.10, pct.13,  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 –  Se aprobă măsurile pentru gospodărirea comunei Sudiți , conform anexei nr.1, parte integrantă din
prezenta hotărâre. 

Art.  2.  (1)  – Primarul  comunei  Sudiți,  prin  compartimentele  de  specialitate,vor  asigura  aducerea  la
îndeplinire as prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate prin grija secretarului comunei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DOBRIU DUMITRU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,VASILE IOANA

Adoptată la Sudiți,
Astăzi,29.05.2014
Nr.32 .



Anexa nr. 1 la HCL nr. …./2014

Măsuri pentru gospodărirea comunei Sudiți  în anul 2014, 
conform prevederilor O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale

CAPITOLUL I
Obligaţiile Consiliului Local al comunei şi ale 

Primarului comunei 

Art.1. - Pentru buna gospodărire a comunei, Consiliul Local şi primarul au obligaţia să asigure următoarele
măsuri:
1. Cu sprijinul   şi  sub supravegherea  organelor  de  specialitate,  se  vor  lua  următoarele  măsuri  pentru

asigurarea sănătăţii publice:
a) colectarea deşeurilor menajere se va face prin asigurarea unui număr suficient de coşuri de gunoi, care vor fi

golite periodic;
b) curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, cursurilor de apă, prevenirea poluării apelor;
Răspund: viceprimarul, serviciul public de salubrizare, serviciul de administrare a domeniului public şi privat şi
poliţia locală.
Termen: permanent. 
2. Măsuri  pentru  conservarea  şi  protecţia  mediului,  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:

a) curăţenia  şi  întreţinerea  cursurilor  de  apă  care  străbat  localitatea,  înfrumuseţarea  şi  protecţia  peisajului  şi
menţinerea curăţeniei stradale;

b) întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor şi a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie,
plantare arbori, arbuşti şi flori;

c) întreţinerea şi înfrumuseţarea clădirilor, a curţilor şi împrejmuirilor acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi dintre
clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi;

d) întreţinerea şi dezvoltarea canalizării stradale pluviale;
e) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice.
Răspund: viceprimarul, serviciul de administrare a domeniului public şi privat şi poliţia locală.
Termen: permanent. 
3. Realizarea  unor  sisteme  moderne  de  colectare,  depozitare,  transport  şi  prelucrare  a  deşeurilor  şi

gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate:
a) se vor amenaja noi puncte de colectare a gunoiului menajer, precum şi pentru colectarea selectivă a deşeurilor.
Răspund: viceprimarul și referentul din  compartimentul agricol .
Termen: permanent. 
4. Respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism aprobate,

precum şi a normelor privind executarea construcţiilor:
a) se va intensifica activitatea de control în comună, privind respectarea prevederilor legale, a documentaţiilor de
urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a normelor privind executarea contrucţiilor.
Răspunde: viceprimarul comunei.
Termen: permanent. 
5. Curăţenia străzilor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii, colectarea şi depozitarea

reziduurilor menajere şi stradale:
a) prin agentul economic titular  al contractului de delegare a  serviciului de salubrizare a comunei, precum şi cu

beneficiarii de ajutor social apţi de muncă se vor realiza activităţi de întreținere și curăţenie a străzilor şi a
locurilor publice;

b) activităţi de îndepărtare a zăpezii şi a gheţii cu buldoexcavatorul;
c) activitatea de colectare  şi depozitare a reziduurilor menajere şi stradale.



Răspund: viceprimarul, serviciul de administrare a domeniului public şi privat (4 muncitori), beneficiarii de ajutor
social apţi de muncă,  serviciul de salubrizare.
Termen: permanent. 
6. Repararea  şi  întreţinerea  străzilor,  a  drumurilor  comunale,  podurilor,  podeţelor,  curăţarea  şi

amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente:
a) în limita fondurilor alocate şi aprobate, se va intensifica şi îmbunătăţi activitatea de reparare şi întreţinere a

străzilor, drumurilor comunale, podurilor, podeţelor la curăţarea şi amenajarea şanţurilor;
Răspund: primarul și viceprimarul comunei.
Termen: noieembrie 2014. 
7. Finalizarea construcţiilor începute:
a) control privind respectarea termenelor de execuţie din autorizaţiile de construire.
Răspunde: viceprimarul comunei.
b) verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în hotărîrile de atribuire în folosință gratuită a terenurilor pentru

consstruirea de locuințe de către tineri.
Termen: decembrie 2014. 
8. Întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică a acestora:
a) se vor realiza măsuri de întreţinere în bună stare a construcţiilor, de reparare a acestora, 
b) se va face inventarierea celor ce necesită executarea de lucrări de tencuire, zugrăvire, curăţare a faţadelor şi se

vor stabili termene de execuţie pentru fiecare locuinţă sau construcţie în parte.
Răspunde: viceprimarul comunei.
Termen: permanent. 
9. Curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă:
a) Decolmatarea  canalelor  de  irigații  și   desecare  care  traversează  teritoriul  comunei,curațirea  taluzurilor  și

malurilor și taluzurilor de buruieni sau alte materiale depozitate.
Răspund: viceprimarul comunei.
Termen:  decembrie 2014. 
10. Amenajarea parcurilor, terenurilor de sport şi de joacă pentru copii:
a) întreţinerea curentă a zonelor verzi din comuna Sudiți;
b) reparaţii trotuare,podețe,bănci amplasate pe străzi și spații verzi.
Răspunde: viceprimarul comunei.
Termen:  decembrie 2014. 
11.-Amenajarea platformei de gunoi comunală, în zona de sud vest a vetrei satului Sudiți.

CAPITOLUL II
Obligaţiile instituţiilor publice, ale agenţilor economici şi 

ale celorlalte persoane juridice

Art.2.  -  Instituţiilor  publice,  agenţilor  economici  şi  celorlalte  persoane  juridice  le  revin  următoarele
obligaţii :
a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea,  prin efectuarea lucrărilor de

reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
b) să asigure repararea, spălarea geamurilor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi faţadelor imobilelor în

care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;
c) să asigure curăţenia  la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le

deţin, precum şi pe căile de acces;
d) să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi

deratizare;
e) să depoziteze corespunzător deşeurile menajere, agricole, precum şi materialele refolosibile;



f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare
pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care
îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliul local;

g) să respecte măsurile stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei localităţii;
h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.
Răspund: conducătorii instituţiilor și agenţilor economici.
Termen: permanent.

CAPITOLUL III
Obligaţiile cetăţenilor

Art.3. - Pentru gospodărirea şi întreţinerea satelor, cetăţenilor le revin următoarele obligaţii:
a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor deţinute în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi

împrejmuirilor acestora;
b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică

a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliul local;
c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate, în condiţiile şi termenele stabilite de acestea;
d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
e) menţinerea  curăţeniei  pe  trotuare,  pe  partea  carosabilă  a  străzii  sau  a  drumului,  pe  porţiunea  din  dreptul

gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din
dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;

f) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;
g) respectarea măsurilor stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localităţi;
h) depozitarea deşeurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de Primărie;
i) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;
j) curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aferente proprietăţii. efectuarea de către proprietarul sau

chiriașul imobilului a unor rigole de scurgere a apei pluviale către rețeaua construită sau naturală de scurgere a
apelor pluviale;
 

CAPITOLUL IV
Sancţiuni 

Art.4. – Nerespectarea sau neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de art. 1-3 atrage răspunderea contravenţională şi se
sanţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 100 de lei la 300 de lei pentru persoane fizice;
b) cu amendă  de la 300 de lei la 500 lei pentru persoanele juridice.
Art.5. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va face de primarul comunei sau împuternicitul
acestuia.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier DOBRIU DUMITRU

     SECRETAR,
                                                   Vasile Ioana

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIȚA
COMUNA SUDIȚI   
PRIMAR
NR. 



EXPUNERE DE MOTIVE
la proeictul de hotărâre

privind aprobarea măsurilor pentru gospodărirea comunei Sudiți 
pe anul 2014 

Potrivit prevederilor art. 8 şi art. 18 din OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002, consiliul local şi primarul au obligaţia de a asigura

măsurile necesare pentru buna gospodărire a localităţii,  pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe

teritoriul acesteia.

În  scopul  asigurării  bunei  gospodăriri,  păstrării  curăţeniei,  respectării  normelor  de  igienă,  precum  şi

înfrumuseţării comunei Sudiți, a fost iniţiat proiectul de hotărîre alăturat prin care se propune:

- aprobarea măsurilor pentru gospodărirea comunei Sudiți pentru 

anul 2014.

Primar,
ȘINCAN VASILE

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIȚA
COMUNA SUDIȚI
NR. 2014 

RAPORT
privind aprobarea măsurilor pentru gospodărirea comunei Sudiți

pe anul 2014

În scopul asigurării şi păstrării curăţeniei  pe teritoriul comunei Sudiți, pentru buna gospodărire a comunei şi

respectarea normelor de igienă.

Având în vedere prevederile art. 8 şi art. 18 din OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi

rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002, şi art. 36. alin. (2) lit. d), alin.(6),  precum şi

art.  45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală,  republicată  cu modificările  şi completările

ulterioare,  potrivit  cărora  primarului  îi  revine  obligaţia  de  a  propune consiliului  local  emiterea  de  hotărâri  ce

stabilesc în concret şi detaliat obligaţiile ce revin  instituţiilor publice, agenţilor economici, persoanelor juridice,

precum şi cetăţenilor.

Faţă de cele de mai sus propun adoptarea de către Consiliul Local al comunei Sudiți a unei hotărâri privind

aprobarea măsurilor pentru gospodărirea comunei Sudiți pe anul 2014, conform proiectului de hotărâre iniţiat de

primar în acest sens.

Viceprimar,
CRĂCIUN SILVIU-MIHAIL
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