ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea obligaţiilor şi responsabilităţilor care revin instituţiilor publice, agenţilor
economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor în vederea instaurării unui
climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul localităţilor comunei Macea
Consiliul local al comunei Macea, întrunit în şedinţă ordinară,
Văzând,
- raportul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre 6577/03 10 2016;
- prevederile art. 2 alin (2) și 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor;
- art. 2, 3, 4, 18 și 24 din Ordonanţa nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi
rurale;
- prevederile art. 36 alin. 9 din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001, r2, cu
modificările și completările ulterioare - raportul de specialitate cu nr. 6582/03 10 2016
întocmit de compartimentul tehnic,
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001,
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1 Obligaţiile şi responsabilităţile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici,
celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor în vederea instaurării unui climat de
ordine şi curăţenie pe teritoriul localităţilor comunei Macea sunt reglementate prin
prezenta hotărâre.
ART. 2 Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le revin
următoarele obligaţii:
a) Să asigure spălarea geamurilor şi a vitrinelor, întreţinerea firmelor amplasate pe
sau în zona imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea;
b) 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;
c) Să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de
curăţare, dezinsecţie şi deratizare;
d) Să depoziteze corespunzător deșeurile menajere, industriale, agricole, precum şi
materialele refolosibile;
e) 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 Macea;
f) Să respecte măsurile stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice şi
curăţeniei în localitate;
g) Să asigure un minim de curățire a mijloacelor de transport la intrarea acestora pe
drumurile publice.
ART. 3 Cetăţenilor le revin următoarele obligaţii:
a) Să întrețină curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a
anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;
b) Să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe
porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
c) Să îndepărteze zăpada şi gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care
locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
d) Să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;
e) Să respecte măsurilor stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice
şi a curăţeniei în localitate;
f) Să depoziteze deșeurile menajere numai în locurile special amenajate de
autorităţile administraţiei publice locale;
g) Să asigure un minim de curățire a mijloacelor de transport la intrarea acestora pe
drumurile publice;
h) Să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii.
i) Să nu păşuneze animale şi păsările de curte pe spaţiile verzi din localitate;
j) În cazul prezenței pelinului sau ambroziei ( plante cu efect alergogen ), în spațiile
verzi, vor lua măsuri pentru eliminarea acestora.
ART. 4 Asociaţiile de proprietari preiau următoarele obligaţi ce revin cetăţenilor, potrivit
prevederilor prezentei hotărâri, şi vor răspunde pentru realizarea acestora în faţa
autorităţilor administraţiei publice locale:
a) Să curăţe imobilele cu destinația de locuinţe administrate de asociația de
proprietari, anexele gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;
b) Să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe
porţiunea din dreptul imobilului cu destinație de locuințe administrat de către
asociația de proprietari şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
c) Să îndepărteze zăpada şi gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în cu
destinația de locuință sau pe care le folosesc în alte scopuri;
d) Să respectarea măsurilor stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei
publice şi a curăţeniei în localitate;
e) Să depoziteze deșeurile menajere numai în locurile special amenajate de
autorităţile administraţiei publice locale;
f) Să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente imobilului
administrat de către asociația de proprietari.
g) În cazul prezenței pelinului sau ambroziei ( plante cu efect alergogen ), în spațiile

verzi, vor lua măsuri pentru eliminarea acestora.
ART. 5 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei
încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 2 lit. a) - g) de către instituţiile publice, agenţii
economici sau alte persoane juridice.
ART. 6 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei
încălcarea prevederilor art. 3 lit. a) – k) de către persoanele fizice.
ART. 7 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei
încălcareaa obligațiilor prevăzute la art. 4 lit. a) - h) de către asociațiile de proprietari.
ART. 8 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor reglementate prin prezenta
hotărîre se face de către primar sau persoanele împuternicte de către acesta prin
dispoziție.
ART. 9 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile
Hotărârii Consiliului local Macea nr. 17 din 23 04 2002 privind stabilirea obligaţiilor şi
responsabilităţilor care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane
juridice, precum şi cetăţenilor în vederea instaurării unui climat de ordine şi curăţenie pe
teritoriul localităţilor comunei Macea
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MERCEA IOAN

MACEA LA: 28 11 2016
NR. 86

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PINTEA CLAUDIU

Adoptată cu :
Voturi pentru
Voturi împotrivă
Abțineri
Nr. total consilieri
Consilier prezenți

14
0
0
15
14

