ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL UNŢENI
JUDEŢUL BOTOŞANI

HOTĂRÂRE
cu privire la declararea perioadei 1 aprilie - 30 aprilie 2018 „LUNA CURĂŢENIEI”
Consiliul Local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani ,
având în vedere:
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Unţeni cu nr.1540 /2018;
- Propunerile făcute prin expunerea de motive nr.1541/2018;
având în vedere rapoartele de avizare ale:
- pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public şi privat
al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ;
- pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi
urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;
constatându-se că au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică,
în baza prevederilor:
- art. 36 alin.(4) litera f) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2005 privind protecţia mediului,
aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Prefectului județului Botoșani nr. 76/14.03.2018 cu privire la declararea perioadei 1
aprilie - 30 aprilie 2018 „Luna curăţeniei”,
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
hotărăşte :
Art.1. Se declară perioada 1 aprilie - 30 aprilie 2018 „LUNA CURĂŢENIEI” pe întreg
teritoriu al comunei Unțeni, județul Botoșani.
Art.2. Primăria, agenţii economici, instituţiile publice ce funcţionează în comună,
comercianții și proprietarii blocurilor de locuit din satul Unțeni, precum şi cetăţenii comunei Unțeni,
au obligaţia permanentă de a asigura buna gospodărire, păstrarea curăţeniei şi respectarea strictă a
normelor de igienă şi estetică urbanistică.
Capitolul I - Obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice locale
Art.3. Măsurile obligatorii a se desfăşura în comuna Unțeni, sunt:
-amenajarea şi întreţinerea parcurilor, grădinilor publice, aliniamentelor stradale;
-salubrizarea cursurilor de apă ce parcurg teritoriile administrative;
-salubrizarea incintelor productive, spaţiilor comerciale, curţilor;
-salubrizarea zonelor de agrement, a celor cu rol de recreere, de interes peisagistic, turistic şi istoric,
precum şi a căilor de acces aferente;
-plantări de arbori, arbuşti ornamentali, gard viu, covoare florale, precum şi toaletarea arborilor;
-reabilitarea şi creşterea numărului de coşuri stradale pentru precolectarea deşeurilor menajere, în
special în zonele aglomerate;
-păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie, trotuare, partea carosabilă a drumurilor, în locurile de
parcare;
-igienizarea punctelor de precolectare a deşeurilor menajere, astfel încât să se respecte normele
igienico-sanitare şi de protecţie a mediului;
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-organizarea de către autorităţile administraţiei publice locale a unor campanii de
promovare/informare/conştientizare a cetăţenilor în ceea ce priveşte colectarea selectivă a deşeurilor
reciclabile generate de populaţie;
-desfiinţarea depozitărilor necontrolate de deşeuri din zonele limitrofe localităţilor;
-asigurarea colectării selective a deşeurilor din echipamente electrice şi electronice de la populaţie de
către autorităţile administraţiei publice locale;
-salubrizarea cimitirelor.
Primăria comunei Unțeni are obligaţia administrării spaţiilor verzi din intravilanul satelor
comunei şi menţinerea/atingerea suprafeţei minime de 26 mp spaţiu verde/locuitor. Prin urmare se
impun următoarele măsuri:
-evaluarea stării actuale a spaţiilor verzi, refacerea celor deteriorate sau neamenajate
corespunzător prin plantări de gazon, gard viu, arbuşti, etc.
-identificarea suprafeţelor de spaţiu verde care au fost afectate în urma lucrărilor de
investiţii şi refacerea acestora, în conformitate cu prevederile actelor de reglementare.
-plantarea de arbori în locul celor tăiaţi.
Art.4. Primăria comunei Unțeni, cu sprijinul cetăţenilor şi agenţilor economici din raza
administrativ-teritorială sunt obligate să asigure:
-curăţenia locurilor publice ( străzi, parcări, căi de acces în interiorul localităţilor, parcuri şi
locuri de agrement, etc.), colectarea deşeurilor stradale şi menajere, văruirea copacilor de pe aceste
trasee;
-înlocuirea şi repararea indicatoarelor de circulaţie, refacerea marcajelor rutiere;
-salubrizarea zonelor de agrement, a celor cu rol de recreere, de interes peisagistic, turistic şi
istoric, precum şi a căilor de acces aferente;
-instalarea coşurilor pentru precolectarea deşeurilor menajere şi stradale în număr suficient;
-igienizarea şi refacerea punctelor de precolectare a deşeurilor menajere aflate în cartierele de
locuinţe, astfel încât 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 selectivă 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 separat, 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 străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podeţelor, curăţarea şi
amenajarea şanţurilor, cu obligativitatea curăţării de deşeuri şi a îndepărtării resturilor de
pământ/materiale de construcţii/ambalaje în vederea eliminării potenţialelor surse de poluare a
mediului;
-curăţarea terenurilor şi curţilor de resturi vegetale, cu practicarea compostării acestora, fiind
cu desăvârşire interzisă arderea acestora;
-respectarea strictă de către toţi cetăţenii şi agenţii economici a nomelor igienico-sanitare în
pieţele agroalimentare, în târguri şi oboare, în unităţile de alimentaţie publică, precum şi în cele
prestatoare de servicii;
-păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în stadioane şi în celelalte
sectoare cu activităţi de cultură 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 florale, precum şi toaletarea
copacilor;
-instalarea coşurilor de precolectare a gunoaielor în parcările auto, pe căile de acces intens
circulate pietonal, în spaţiile comerciale şi ansamblurile de locuit;
-refacerea marcajelor copacilor ocrotiţi;
-salubrizarea rigolelor, şanţurilor şi a altor canale deschise;
-interzicerea depozitărilor 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.
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Capitolul II - Obligaţiile agenţilor economici şi instituţiilor publice
Art.5. Agenţii economici şi instituţiile publice au obligaţia permanentă de a asigura buna
gospodărire, păstrarea curăţeniei şi respectarea strictă a normelor de igienă şi estetică urbanistică.
Art.6. Consiliile de administraţie şi celelalte structuri de conducere ale agenţilor economici şi
instituţiilor publice sunt obligate să asigure:
-întreţinerea corespunzătoare 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 faţadelor, dezinfectarea imobilelor şi împrejmuirea corespunzătoare a acestora;
-curăţenia străzilor şi trotuarelor din jurul incintelor prin procedee umede, care să prevină
poluarea aerului;
-întreţinerea spaţiilor verzi şi a plantelor existente în vecinătatea lor, cu interzicerea arderii
resturilor vegetale şi aplicarea tehnicilor de compostare în aer liber;
-depozitarea corespunzătoare a reziduurilor 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;
-curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.
Art. 7. Agenţii economici care au sectoare zootehnice vor asigura colectarea şi evacuarea
zilnică a gunoiului de grajd, transportându-l pentru compostare sau stocare în locuri special amenajate.
Art.8. Salariaţii agenţilor economici din sectorul alimentaţiei publice şi prestărilor de servicii
sunt obligaţi:
-să asigure ordinea şi curăţenia permanentă a localurilor în care îşi desfăşoară 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 reziduurilor în locurile special amenajate în acest scop.
Art.9. Conducerile agenţilor economici deţinători de mijloace de transport sunt obligate să
acţioneze pentru păstrarea curăţeniei şi aspectului corespunzător al acestora, să asigure încărcarea şi
etanşarea corespunzătoare a vehiculelor.
Capitolul III - Obligaţiile cetăţenilor
Art.10. Locuitorii comunei Unțeni au îndatorirea de a asigura întreţinerea şi curăţenia
locuinţelor proprii şi a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora, respectând măsurile
stabilite de primării pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi, precum şi pentru
protejarea mediului ambiant.
În acest scop, cetăţenii au următoarele obligaţii:
-să asigure, potrivit legii, lucrările de întreţinere şi reparare a locuinţelor şi anexelor
gospodăreşti (zugrăvirea şi vopsirea părţilor exterioare ale clădirilor, repararea şi înlocuirea
jgheaburilor şi burlanelor ), a curţilor şi împrejurimilor acestora;
-să depună reziduurile menajere în containerele special inscriptionate pentru reziduuri, iar
deșeurile menajere reciclabile numai în recipienţi destinați materialului preponderent(hârtie, respectiv
plastic și metal, sticlă) sau în locuri special amenajate în acest scop, pentru a fi preluate separat de
operatorul de salubrizare;
-fracțiile speciale de deșeuri menajere vor fi gestionate astfel:
• Deșeurile de mobilier, textile sau altele asemenea, voluminoase vor fi predate prin aport
voluntar la CMID Stăuceni sau operatorului de salubrizare în cazul în care acesta stabilește
anumite zile de colectare;
• Deșeurile din renovarea locuinței vor fi predate operatorului de salubrizare, fiind preluate în
containerele puse special la dispoziție de către acesta;
• Deșeurile de echipamente electrice și electonice vor fi predate prin aport voluntar la centrele
speciale organizate de APL/operator de salubrizare sau la platforma CMID Stauceni, sau
predate operatorului de salubrizare în cazul în care acesta stabilește anumite zile de colectare;
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Deșeurile periculoase din deșeurile menajere vor fi predate prin aport voluntar la CMID
Stăuceni sau operatorului de salubrizare în cazul în care acesta stabilește anumite zile de
colectare.
-să menţină curăţenia zonelor de protecție a drumurilor, părţii carosabile a străzii sau drumului
de lângă locuinţă, a curţii şi a grădinii, a parcurilor pe care le folosesc;
-să păstreze în stare de folosinţă amenajările publice din parcuri, precum şi dotările amplasate
pe străzi (panouri de afişaj, indicatoare, coşuri de hârtii, etc.);
-să depună separat deşeurile reciclabile utilizând sistemele de colectare selectivă puse la
dispoziţie de către primării/operatori de salubritate sau să valorifice aceste deşeuri prin unităţi
specializate tip REMAT, pe componentele hârtie şi carton, PET, sticlă, etc;
-să composteze deşeurile rezultate din curăţarea şi întreţinerea zonelor verzi ale gospodăriei în
propria grădină şi să utilizeze compostul obţinut ca amendament pentru terenurile proprii;
-să nu incendieze resturile vegetale şi miriştile;
-să nu abandoneze şi să nu depoziteze deşeurile în afara locurilor destinate acestui scop.
Art.11. Cetăţenii care folosesc mijloace de transport în comun (autobuze) sunt obligaţi să
păstreze curăţenia în staţii, să se comporte civilizat pe tot timpul călătoriei şi să menţină integritatea şi
funcţionarea dotărilor din aceste mijloce de transport.
Capitolul IV - Răspunderi şi sancţiuni
Art.12. Agenţii economici, instituţiile publice şi cetăţenii care nu respectă normele cu privire
la buna gospodărire şi întreţinerea localităţilor urbane şi rurale, menţinerea ordinii şi disciplinei
publice, asigurarea şi păstrarea curăţeniei, salubrizarea şi estetica localităţilor, precum şi cele
privitoare la protecţia mediului ambiant vor fi sancţionaţi potrivit legii, contravenţional sau penal, în
cazul faptelor ce constituie infracţiune.
Art.13. Contravenţiile şi sancţiunile ce se pot aplica sunt prevăzute în OUG nr. 195/2005
privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările
ulterioare, 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 Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale.
Art.14. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor
acestei hotărâri și ale Ordinului Prefectului județului Botoșani nr.83/2016, se va face potrivit legislaţiei
în vigoare, de către personalul din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu-Comisariatul Judeţean Botoşani,
Sistemului de Gospodărire a Apelor Botoşani, Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Botoşani şi de
persoana desemantă de primarul comunei Unțeni, prin dispoziție.
În cadrul acţiunilor desfăşurate, personalul împuternicit va solicita sprijinul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Botoşani, dacă este cazul.
Art.15. Primaria comunei Unțeni va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
Art.16. Primăria comunei Unțeni va afișa public prezenta hotărâre la sediul primăriei, pe siteul propiu precum și în locuri publice fregventate des de cetățeni, spre informare publică.
•

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
Consilier Adomnicăi Vasile

COMUNA UNȚENI
30 martie 2018
Nr.13.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ,
Ursachi Vasile
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