ROMÂNIA
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e-mail: primrafaila@yahoo.com

HOTĂRÂREA Nr. 22/2019
privind aprobarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care revin insituţiilor publice,
agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire şi respectarea
condiţiilor de mediu în comuna Rafaila, precum şi pentru stabilirea sancţiunilor

având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul
comunei, rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate, precum şi raportul
compartimentului de resort;
în conformitate cu prevederile:
- art. 8, art. 9, art. 10 si art. 24 din O.G. nr. 21/2002 privid gospodarirea localitatilor
urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 70 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- art. 2, alin. (3) si art. 4, alin. (3) din O.G. nr 2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 59, alin. (1), pct. A, lit. (e) si (g) din Legea nr. 211/2011 privind regimul
deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „e”, art. 45 alin. (1) şi art.
115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă obligatiile si responsabilitatile care le revin institutiilor publice,
agentilor economici si cetatenilor pentru buna gospodarire a comunei Rafaila si respectarea
conditiilor de mediu,conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta.
Art.2. (1) Se stabilesc sanctiunile pentru nerespectarea obligatiilor si
responsabilitatilor prevazute la art. 1, potrivit Anexei nr. 2, care face parte integranta din
prezenta.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in prezenta
hotarare se va face de catre reprezentanţii Postului de Politie Rafaila, iar sumele incasate
provenite din amenzi se constituie venituri la bugetul local.
(3) Sanctiunile prevazute in Anexa nr. 2 la prezenta sunt aplicabile potrivit
dispozitiilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si cele ale Legii nr.
80/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 2/2001 si se completeaza cu cele prevazute de legile
speciale in vigoare.

Art. 3. Prezenta hotarare va intra in vigoare de la data primirii avizului de legalitate de
la Institutia Prefectului – Vaslui.
Art. 4. Primarul comunei Rafaila si viceprimrul comunei, raspund de punerea in
aplicare a prevederilor prezentei hotarari.
Rafaila, 29 martie 2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Fânariu Costel
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,
p. Voicu Victoriţa

Adoptată în şedinţa ordinară din data de 29 martie 2019.
Cu un numar de ____ voturi din numarul total de 11 consilieri in functie.
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ANEXA NR. 1
la Hotărârea nr. 22/29.03.2019

OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE
CARE REVIN INSTITUTIILOR PUBLICE, AGENTILOR ECONOMICI SI
CETATENILOR PENTRU BUNA GOSPODARIRE A COMUNEI RAFAILA SI
RESPECTAREA CONDITIILOR DE MEDIU

Art. 1. Obligatiile institutiilor publice, agentilor economici si celorlalte persoane
juridice:
a) Sa intretina in stare corespunzatoare imobilele in care isi desfasoara activitatea, prin
efectuarea lucrarilor de reparatii, amenajari si altor lucrari specifice;
b) Sa asigure repararea, spalarea geamurilor si a vitrinelor, inlocuirea celor sparte,
intretinerea firmelor si a fatadelor imobilelor in care isi desfasoara activitatea,
inclusiv spalarea, curatarea si zugravirea periodica a acestora;
c) Sa asigure curatenia la locurile de depozitare a materialelor in curtile interioare si pe
celelalte terenuri pe care le detin, precum si pe caile de acces;
d) Sa asigure igiena in imobilele si incintele detinute sub orice forma, prin activitati de
curatare, dezinsectie si deratizare;
e) Sa depoziteze corespunzator rezidurile menajere, industriale, agricole, precum si
materialele refolosibile conform contractelor incheiate cu operatorii de salubrizare;
f) Sa efectueze si sa mentina curatenia trotuarelor, a partii carosabile a strazii sau
drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc si sa indeparteze zapada si
gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor si incintelor in care isi desfasoara
activitatea;
g) Sa respecte masurile pentru asigurarea igienei publice si curateniei in localitati;
h) Sa asigure curatarea mijloacelor de transport si a utilajelor la intrarea pe drumurile
publice;
i) Sa afiseze la loc vizibil panoul de identificare al societatii care cuprinde: denumirea
societatii, obiectul activitatii si datele de identificare;
Art. 2. Obligatiile cetatenilor comunei Rafaila, precum si celor aflati in trecere
prin aceasta:
a) Intretinerea si curatenia locuintelor pe care le detin in proprietate sau cu chirie, a
anexelor gospodaresti, a curtilor si imprejmuirilor acestora;
b) Curatarea fatadelor locuintelor si a altor constructii amplasate la strada, tencuirea si
zugravirea periodica a acestora;
c) Finalizarea constructiilor incepute, pe baza autorizatiilor eliberate de primarie, in
conditiile si in termenele stabilite de acestea;
d) Repararea si intretinerea instalatiilor aferente imobilelor;
e) Mentinerea curateniei pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a drumului, pe
portiunea din dreptul gospodariei si a locurilor de parcare pe care le folosesc;
f) Indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuarele sau drumul din dreptul imobilelor in
care locuiesc sau pe care le folosesc in alte scopuri;
g) Pastrarea curateniei pe arterele de circulatie si in locurile publice;
h) Depozitarea rezidurilor menajere si a gunoaielor numai in locuri special amenajate
de autoritatile administratiei publice locale;
i) Curatarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;
j) Curatarea si intretinerea santurilor, rigolelor si podetelor aferente proprietatii;
k) Sa nu rastoarne sau sa demonteze pubelele destinate colectarii deseurilor menajere;

Art. 3. Obligatiile comune pentru institutiile publice, agentii economici si
cetateni:
1) Sa respecte restrictiile sau interdictiile pentru protectia apei sau atmosferei;
2) Sa nu provoace poluare, prin evacuarea cu stiinta in apa, in atmosfera sau pe sol a unor
deseuri sau substante periculoase;

3) Sa nu depoziteze in spatii subterane(beciuri), deseuri sau alte substante periculoase;
4) Sa nu depoziteze materiale de constructii sau de alta natura pe spatiul verde, trotuare sau
pe carosabil;

5) Sa nu distruga sau sa taie copacii de pe domeniul public sau privat al comunei;
6) Sa nu pasuneze animalele in locurile unde acesta este interzis;
7) Sa nu spele autovehiculele pe domeniul public, in fata fantanilor sau a cismelelor de pe
raza communei
8) Sa nu deverse dejectii de orice fel in santul stradal sau pe drumurile publice;
9) Sa efectueze lucrari de toaletare a arborilor si arbustilor situati in limita proprietatii care
afecteaza circulatia pietonala/circulatia auto;
10) Sa nu distruga obiecte ca: statii auto, cosuri de gunoi, containere, indicatoare etc.,
amplasate pe domeniul public al comunei;
11) Este interzisa aruncarea gunoaielor pe trotuare, rigole, santuri si pe partea carosabila a
arterelor de circulatie;
12) Este interzis sa se arda miristele, stuful, stufarisurile sau vegetatia ierboasa fara
informarea in prealabil a primariei, compartimentul pentru situatii de urgenta;
13) Agentii economici sunt obligati sa incheie in mod individual contracte cu agentii de
colectare a gunoiului menajer si a celorlalte tipuri de deseuri;
14) Este interzis aruncarea gunoaielor, reziduri menajere, pe albiile cursurilor de apa si pe
malurile acestora;
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ANEXA NR. 2
la Hotărârea nr. 22/29.03.2019

SANCTIUNI
pentru nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care revin insituţiilor
publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a comunei
Rafaila si respectarea conditiilor de mediu

Constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor O.G. nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum
urmeaza:
a) incalcarea prevederilor art. 2 lit. a, b, f, g, i, k, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa
intre 100 si 300 lei;
b) incalcarea prevederilor art. 2 lit. e, j, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 100
si 500 lei;
c) incalcarea prevederilor art. 1, lit. b,c, d, f, g si ale art. 2 lit. d, se sanctioneaza cu
amenda cuprinsa intre 200 si 600 lei;
d) incalcarea prevederilor art. 1, lit. e si ale art. 2, lit. h, se sanctioneaza cu amenda
cuprinsa intre 200 si 1.000 lei;
e) incalcarea prevederilor art. 1, lit. a, lit. i, si ale art. 2, lit. c, se sanctioneaza cu
amenda cuprinsa intre 300 si 600 lei;
f) incalcarea prevederilor art. 1, lit. h, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500 si
4.000 lei;
g) incalcarea prevederilor art. 3 pct. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 se sanctioneaza cu
amenda cuprinsa intre 100 si 1.000 lei;
h) incalcarea prevederilor art. 3, pct. 1, 2, 3, 12, 14, se sanctioneaza cu amenda
cuprinsa intre 200 si 2.000 lei.

