ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HOTĂRÂREA nr._______
Din ____________2017
Pentru modificarea si completare Hotărârii Consiliului local al comunei Ogra nr.18 din 27
august 2012 privind gospodarirea localităţilor comunei Ogra, judeţul Mureş
Consiliul local întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere:
-Expunerea de motive a primarului comunei Ogra, pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local al comunei Ogra nr.18 din 27 august 2012 privind gospodarirea
localităţilor comunei Ogra, judeţul Mureş,înregistrată cu nr.6127 /13.11.2017,
-Raportul de specialitate nr.6128/ 13.11.2017 al Biroului Financiar ContabilResurse Umane, pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ogra nr.18 din
27 august 2012 privind gospodarirea localităţilor comunei Ogra, judeţul Mureş,
Ținând cont de prevederile din :
- Ordonanţa Guvernului nr.21 din 30 ianuarie 2002, privind gospodarierea
localitatilor urbane si rurale, aprobata prin Legea nr.515/12.07.2002,modificata si
completata,
- Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor ,
actualizata,
Potrivit prevederilor art.47 alin.(4) și art.59 din Legea nr.24/2000, privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, modificata si completata,
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională
în administraţia publică, republicată,
În temeiul prevedererile art.36 alin.(2) lit.”c”, alin. (4) lit. “e” si “f”, cât şi ale art.45
alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.I Se aprobă completarea art. 8 al Hotărârii Consiliului Local al comunei Ogra nr.18/27
august 2012 , privind gospodărirea localităților comunei Ogra, astfel după litera ”d” se introduc:
literele ”e” și ”f”, care vor avea următorul conținut :
”e) depozitarea/aruncarea de resturi menajere sau vegetale pe domeniul public/privat al
comunei;
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f) lăsarea liberă sau nesupravegheată a animalelor și a vehiculelor cu tracțiune animală
pe domeniul public /privat al comunei ”
Art.II Se aprobă modificarea art.9 al Hotărârii Consiliului Local al comunei Ogra nr.18/27
august 2012 , privind gospodărirea localităților comunei Ogra, care urmează a avea următorul
conținut:” (1) Nerespectarea normelor stabilite in Cap. II din prezenta hotarare, constituie

contraventie iar persoanele juridice care le-au incalcat se sanctioneaza cu amenda
contraventionala, dupa cum urmeaza:
-cu amenda de la 500-2000 lei, in cazul contraventiilor prevazute la art.6,lit. a, b,
c, d, e
-cu amenda de la 500 -1500 lei, cazul contraventiilor prevazute la art.6, lit. f,g,
(2) Nerespectarea normelor stabilite în Cap III din prezenta hotarare, constituie
contraventie iar persoanele fizice care le-au incalcat se sancționeaza cu amenda
contraventionala, dupa cum urmeaza:
- cu amenda de la 100-1000 lei, in cazul contraventiilor prevazute la art.7, lit. a, b,
c
- cu amenda de la 500-1000 lei, in cazul contraventiilor prevazute la art.7, lit. d,g,
e,h,i
- cu amenda de la 100-1000 lei, in cazul contraventiilor prevazute la art.7, lit.f, j, l
- cu amenda de la 500-1000 lei, in cazul contraventiilor prevazute la art.8, lit. a, b
- cu amenda de la 100-500 lei, in cazul contraventiilor prevazute la art.8, lit. c, e,f”
Art.III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Ogra nr.18 din
27 august 2012, privind gospodarirea localităţilor comunei Ogra, judeţul Mureş, rămân
neschimbate.
Art.IV Prezenta hotărâre se va comunica Primarului și Viceprimarului comunei
Ogra, care vor răspunde de aducerea ei la îndeplinire.

INIȚIATOR
PRIMAR ,
Palaghie Marian

AVIZAT
SECRETAR,
Crefelean Anicuța-Ramona
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Nerespectarea normelor stabilite în Cap.II-III din prezenta hotărăre, constituie contravenţie iar
persoanele fizice şi juridice care le-au încălcat se sancţionează cu amendă contravenţională,
după cum urmează:
-

cu ameneda de la 50 la 100 lei, in cazul contraventiilor prevăzute la art.7 lit.e,h,j,i, si
art.8 lit.”d”
cu amenda de la 100 la 200 lei, in cazul contraventiilor prevăzute la art.6 lit.g, h,
art.7 lit.c, d, k
cu amenda de la 100 la 400 lei, in cazul contraventiilor prevazute la art.6 lit.e,i, l
cu amenda de la 100 la 500 lei, in cazul contraventiilor prevazute la art.6 lit.a,b,c,d,f,
art.7 lit. a, b, f, g, art.8 lit.a si c
cu amenda de la 200 la 500 lei, în cazul contravenţiei prevazute la art.6 lit.e
cu amenda de la 500 la 1.000 lei în cazul contravenţiei prevazute la art.8 lit.b ”

Buna gospodarire, păstrarea curăţeniei, respectarea strictă a normelor de igienă precum şi
înfrumuseţarea localităţilor componente ale comunei, constituie o obligaţie permanenta a
consiliului local, primarului , instiuţiilor publice, agenţilor economici precum şi a tuturor cetăţenilor
comunei.
Art.2 Consiliul local si primarul raspund de organizarea, coordonarea şi controlul întregii
activităţi de gospodarire, pastrarea curaţeniei şi respectarea normelor de igienă ce se realizează
pe teritoriul administrativ al comunei Ogra, cuprinzând în totalitate cadrul construit şi natural
situatîn intravilanul şi extravilanele localităţilor, constiutuit din locurile amenajate şi construite ce
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aparţin domeniului public, căi de comunicaţii, cursuri de apă cu terenurile aferente acestora,
precum şi zonele construite.
Art.3 Instituţiile publice şi agenţii economici de pe raza comunei au obligatia de a
menţine în permanenţă curăţenia şi starea de igienă a clădirilor aflate în proprietate sau
folosinţă,a anexelor acestora, a zonelor aferente incintelor ca: trotuare, parcări, zone verzi,
şanţuri, străzi şi drumuri, a împrejmuirilor precum şi oricăror alte spaţii utilizate de acestea.
Art.4 Toţi cetăţenii au obligaţia sa asigure îngrijirea locuinţelor aflate în proprietate sau în
folosinţă, a anexelor gospodăreşti, curţilor, împrejmuirilor şi să păstreze ordinea şi curăţenia pe
străzi, drumuri. în pieţe, parcuri şi gradini . De asemenea au obligaţia să efectueze şi să menţină
curăţenia în zonele aferente gospodăriilor ca :trotuare, zone verzi,şanţuri, străzi, drumuri.
Art.5 Consiliul local organizează ori de câte ori este necesar acţiuni de igienizare cu
caracter local şi general primăvara şi toamna.
Cap.II- Obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor
economici si ale altor persoane juridice
Art.6 Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice din
comuna Ogra 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 şi a vitrinelor, înlocuirea celor
sparte, întreţinerea firmelor şi a 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 rezidurile menajere, industriale, agricole, precum
şi materialele refolosibile;
f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau
a drumului, a spatiilor verzi şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din
dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea ;
g) să ia masuri pentru evitarea producerii de zgomote peste limitele admise de
normele legale;
h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora
pe drumurile publice.
Cap. III- Obligaţiile cetăţenilor
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Art.7 Toţi cetăţenii comunei Ogra, judeţul Mureş au obligaţia de a asigura
întreţinerea, repararea locuinţelor , anexelor, curţilor, imprejmuirea acestora precum şi de
a participa la realizarea măsurilor privind gospodărirea localităţilor.
În acest scop au următoarele obligaţii:
a) să execute lucrări de întreţinere şi reparare a locuinţelor şi anexelor
gospodăreşti; să asigure zugrăvirea şi vopsirea părţilor exterioare ale clădirilor , să
efectueze lucrări de reparatii şi întreţinere la faţadele locuinţelor;
b) să depoziteze rezidurile menajere în recipienţi sau locuri special amenajate în
acest scop, în incinta gospodăriei pâna la preluarea acestora de către operatorul local de
salubritate;
c) să intreţină curăţenia şi igiena în locuinţe , în anexe, curţi, grădini şi pe
celelalte terenuri pe care le deţin;
d) să menţină în stare corespunzătoare împrejmuirile imobilelor şi sa îngrijeasca
pomii, spaţiile verzi din curţi şi din faţa imobilelor;
e) sa cureţe şi să întreţină rigolele, şanţurile şi podeţele aferente proprietăţii ;
f) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în
condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;
g) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
h) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a
drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei;
i) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care
locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
j) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;
k) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;
l)să păstreze şi să nu deregleze coşurile, indicatoarele, panourile de afişaj,
cabine telefonice şi alte bunuri amplasate în locurile publice ale comunei;

Art.8 Este interzis:
a) depozitarea de materiale de construcţie, furaje sau orice fel de materiale pe
domeniul public pentru o perioada mai mare de trei zile sau ocuparea în mod
abuziv a domeniului public, indiferent de natura materialului depozitat;
b) evacuarea deseurilor menajere, dejecţiilor de la grajduri, grupuri sanitare WCuri ori ale surse poluante în strada, şanţuri, rigole stradale, cursuri de apă sau
terenuri din domeniul public.Pentru colectarea şi depozitarea acestor dejectii
cetăţenii, persoane fizice sau juridice vor folosi fose septice pe care le vor
vidanja periodic în funcţie de necesităţi ;
c) lasarea libera a animalelor domestice pe drumurile publice, ulite sau alte
terenuri; în vederea întreţinerii şanţurilor, rigolelor şi podeţelor precum şi a
părţii carosabile, pentru a se evita deteriorarea acestora şi păstrarea
curăţeniei, circulaţia animalelor care se deplasează de la grajd la păşune şi
înapoi se va face de către fiecare proprietar de animale pe uliţele laterale de
acces în păşune sau însoţite de o persoană capabilă să le conduca pentru a
nu se produce pagube materiale;
d) stationarea vehiculelor, utilajelor agricole pe partea carosabila a drumului
comunal.
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Cap.IV.- Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor
Art.9 Nerespectarea normelor stabilite în Cap.II-III din prezenta hotărăre, constituie
contravenţie iar persoanele fizice şi juridice care le-au încălcat se sancţionează cu amendă
contravenţională, după cum urmează:
-

cu ameneda de la 50 la 100 lei, in cazul contraventiilor prevăzute la art.7 lit.e,h,j,i, si
art.8 lit.”d”
cu amenda de la 100 la 200 lei, in cazul contraventiilor prevăzute la art.6 lit.g, h,
art.7 lit.c, d, k
cu amenda de la 100 la 400 lei, in cazul contraventiilor prevazute la art.6 lit.e,i, l
cu amenda de la 100 la 500 lei, in cazul contraventiilor prevazute la art.6 lit.a,b,c,d,f,
art.7 lit. a, b, f, g, art.8 lit.a si c
cu amenda de la 200 la 500 lei, în cazul contravenţiei prevazute la art.6 lit.e
cu amenda de la 500 la 1.000 lei în cazul contravenţiei prevazute la art.8 lit.b

Art.10 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de catre primar sau
împutenicitul acestuia, in baza procesului verbal de constatare a contravenţiei.
Art.11 Impotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a
sancţiunii se poate face plângere la în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării
acestuia.
Cap. V. Dispoziţii finale
Art.12 Pentru pagubele pricinuite domeniului public sau privat al comunei contravenienţii
vor suporta pe lângă amenzile aplicate cheltuielile de remediere, refacere sau înlocuire stabilite
pe baza evaluării sau pe baza preţului de achiziţie la data săvârşirii faptei.
Art.13 Termenul de sapare si curaţire a şanţurilor în faţa intravilanelor este 31 aprilie si
30 octombrie a fiecărui an, după care se aplică sanctiunea contraventionala conform art.9.
Art.14 Prevederile prezentei hotărâri se completeaza cu reglementările OG nr.2/2001,
privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizata.
Art.15 Cu data intrarii in vigoare a prezentei se abroga HCL nr.15/26.04.2005.
Art.16 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează Primarul şi
Viceprimarul comunei Ogra.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Megheşan Ioan

Contrasemnează
SECRETAR,
Crefelean Anicuţa-Ramona
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Adoptată cu 11 voturi “pentru” 0 voturi “împotriva” 0 ”abtineri”
Consilieri în funcţie: 11, consilieri prezenţi:11
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