ROMANIA
JUDEŢUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL SPANTOV
HOTĂRÂRE
privind obligatiile si raspunderile care revin institutiilor publice, agentilor economici si cetattenilor pentru
buna gospodarire a comunei Spantov, judetul Calarasi
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SPANTOV, JUDEŢUL CALARASI,
întrunit in şedinţa ordinara astăzi 25 aprilie 2018
Având in vedere:
- referatul de aprobare a domnului primar Gheorghescu Silviu Niki nr.
1598/11.04.2018;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 1599/11.04.2018 privind obligatiile si
raspunderile ce revin institutiilor publice, agentilor economici si cetatenilor pentru
buna gospodarire a localitatii;
- prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
- prevederile OG nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul contraventiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- avizele comisiilor de specialitate pentru probleme juridice şi de disciplină … ,
agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţia mediului şi turism si pentru probleme de învăţământ, sănătate şi familie,
activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială şi protecţie copii, tineret
şi sport de pe lînga Consiliul Local Spantov;
- prevederileart. 36 alin.(2) lit.c) pct.16 din legea nr. 215/2001-legea administratiei
publice locale republicata cu modificarile si compkletarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica;
In baza dispoziţiilor art.36 alin.(1) si in temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(1) si din Legea
nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Prezenta hotarare stabileste obligatiile si raspunderile care revin institutiilor publice,
agentilor ecinomici si cetatenilor pentru pastrarea curateniei si ordinii pe teritoriul
administrativ al comunei Spantov, buna gospodarire si respectarea normelor de igiena.
Asigurarea si pastrarea curateniei si ordinii pe teritoriul administrativ al comunei, buna
gospodarire si respectarea normelor de igiena constituie o obligatie fundamentala a
institutiilor publice, agentilor economici cu sau fara personalitate juridica, a altor persoane
juridice, precum si a cetatenilor.

Art.2. Institutiilor publice, agentilor economici si celorlalte persoane juridice le revin
urmatoarele obligatii:
a. sa intretina in stare corespunzatoare imobilele in care isi desfasoara activitatea, prin
efectuarea de reparatii, amenajari si a 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 meterialelor in curtile interioare si pe
celelalte terenuri poe 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;
f. sa efectueze si sa mentina curatenia spatiilor verzi din jurul imobilelor in care isi
desfasoara activitatea, a trotuarelor, a partii carosabile a strazii sau a drumului pe
portiunea din dreptul imobilului, a locurilor de parcare pe care le folosesc, sa
indeparteze zapada si gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor si incintelor in
care isi desfasoara activitatea;
g. sa amplaseze la intrarea in institutii, sedii ale agentilor economici si altor persoane
juridice precum si la intrarea in spatii comerciale cosuri pentru hartii, ambalaje si
resturi de tigari
h. sa asigure curatearea mijloacelor de transport si a utilajelor la intrarea acestora pe
drumurile publice;
i. sa finalizeze constructiile incepute, pe baza autorizatiilor eliberate de primar, in
conditiile si intermenele stabilite de acestea;
j. sa respecte masurile stabilite de Consiliul Local Spantov pentru asigurarea igienei
publice si curateniei inm localitati;
k. sa incheie contracte de prestari servicii cu operatorii specializati pentru ridicarea,
transportul si depozitarea desurilor la deponeu de desuri;
Art.3. In aplicarea prevederilor prezentei hotarari, cetatenilor le revin urmatoarele obligatii:
a. intretinerea si curatenia locuintelor pe care le detin in proprietate sau cu chirie, a
anexelor gospodaresti, a curtilor si imprejmuirelor acestora;
b. curatarea fatadelor locuintelor si a altor constructii amplasate la frontul strazii,
tencuirea si zugravirea periodica a acestora;
c. finalizarea constructiilor incepute, pe baza autorizatiilor eliberate de primar, in
conditiile si in termenele stabilite de acestea;
d. repararea si intretinerea instalatiilor aferente imobilelor;
e. sa asigure in permanentamentinerea curateniei trotuarelor din jurul gospodariei, pe
partea carosabila a strazii sau a drumului pe portiunea din dreptul gospodariei,
intretinerea zonelor verzi din jurul imobilelor, mentinerea curateniei in locurile de
parcare pe care le folosesc;
f. indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care
locuiescsau pe care le folosesc in alte scopuri;
g. pastrarea curateniei pe drumurile publice si in locurile publice;
h. depozitarea rezidurilor menajere si a gunoaielor numai in locurile special amenajate
de autoritatile administratiei publice;
i. curatarea de noroi a mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile

publice;
j. saparea santurilor, curatarea si intretinerea acestora, intretinerea rigolelor si a
podetelor aferente proprietatii;
k. sa respecte masurile stabilite de catre Consiliul Local Spantov pentru asigurarea
igienei publice si curateniei in localitati.
Art.4. Nerespectarea sau neandeplinirea obligatiilor si responsabilitatilor satabilite prin
prezenta hotarare atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa
caz, a persoanelor vinovate si se sanctioneza potrivit legii.
Art.5. Constituie contraventie urmatoarele fapte:
a. neantretinerea in stare corespunzatoare a imobilelor pe care le detin in proprietate
sau cu chirie, a anexelor gospodaresti, a curtilor si imprejmuirilor acestora, prin
efectuare lucrarilor de reparatii, amenajari si a altor lucrari specifice;
b. neantretinerea spatiilor verzi din jurul locuintelor_imobilelor pe care le detin in
proprietate sau cu chirie(ex. cositulierbii si a buruienilor, varuirea pomilor, fasonarea
pomilor in intravilanul comunei);
c. neasigurarea repararii, spalarii geamurilor si a vitrinelor, neanlocuirea celor sparte,
neantretinerea firmelor si a fatadelor locuintelor si a altor constructii amplasate la
frontul strazii;
d. neasigurarea curateniei la locurile de depozitare a materialelor in curtile interioare si
pe celelalte terenuri pe care le detin, precum si pe caile de acces;
e. neasigurarea igienei in imobilele si incintele detinute sub orice forma, prin activitati
de curatare, dezinsectie si deratizare;
f. rascolirea gunoiului din containarele sau locurile special amenajate, de catre persoane
fizice in scopul recuperarii a diferite obiecte, materiale, hartii sau resturi alimentare;
g. nefinalizarea constructiilor incepute pe baza autorizatiilor eliberate de primar, in
conditiile si in termenele stabilite de acestea ;
h. nerepararea si neantretinerea instalatiilor aferente imobilelor;
i. lasarea libera in strada a animalelor si a pasarilor de orice fel;
j. neridicarea murdariei ramase dupa stationarea si hranirea animalelor in locurile
amenajate pentru stationarea acestora;
k. ruperea sau taierea florilor si arbustilor, plantatiilor si imprtejmuirilor de orice fel de
pe domeniul public sau privat al comunei, precum si trecerea peste ronduri de flori si
spatii verzi;
l. aruncarea deseurilor de orice fel ca hartii, ambalaje, precum si aresturilor de tigari,
coji de seminte, sticle, cutiiin parcuri si in alte spatii care fac parte din domeniul
public;
m. dormitul pe banci si pe zonele varzi din parcuri;
n. neexecutarea lucrarilor de sapare a santurilor pentru scurgerea apelor pluviale, dupa
masuratorile efectuate de specialistii primariei, nedesfundarea podetelor, santurilor si
rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale;
o. neefectuarea si neantretinerea curateniei trotuarellor, a spstiilor verzi din jurul
gospodariei-imobilului, a aprtii carosabile a strazii sau a drumului, a locurilor de
parcare pe care le folosesc si neandepartarea zapezii sau ghetii de pe trotuarele din
dreptul imobilelor si incintelor in care locuiesc;
p. (1)depozitarea pe strada si lucuri publice a materialelor de constructii(ex. balast, nisip,
caramida etc) cu exceptia celor care detin autorizatie de construire;
(2)depozitarea pe strada si locuri publice a utilajelor agricole, produselor agricole,

resturilor vegetale, a combustibilului solid folosit la incalzirea locuintelor (ex.
carbune, lemne) si a altor materiale;
(3)depozitarea pe domeniul public al comunei Spantov a combustibililor solizi
folositi la incalzirea locuintelor(ex.carbune, lemne), fara a detine aviz de depozitare
temporara, eliberat de catre Primaria comunei Spantov;
q. necuratarea de noroi a mijloacelor de transport si a utilajelor la intrarea acestora pe
drumurile publice;
r. lipirea anunturilor si afiselor de orice fel, in alte locuri decat cele stabilite pentru
afisaj;
s. construirea de garduri neautorizate pentru imprejmuirea unor suprafete de teren din
fata imobilelor;
t. cultivarea zarzavaturilor si plantelor furajere pe lucurile publice;
u. depozitarea oricaror bunuri sau materiale, pe scari,culoarelor sau holurilor folosite in
comun;
v. circulatia cu ciclomotoare, mopede, motorete pe trotuarele din intravilanul localitatii,
precum si in parc;
w. parcarea si stationarea autovehiculelor de orice fel pe trotuare, spatii verzi;
x. deteriorarea, distrugerea sau mutarea bancilor, a indicatoarelor rutiere, a cosurilor de
gunoi stradale, a mobilierului stradal si a altor bunuri de folosinta publica;
y. pasunatul animalelor in parcuri sau in alte locuri publice;
z. practicarea jocirilor sportive in parcuri si pe zonele verzi, in afara locurilor amenajate
in acest scop;
aa. deversarea apelor uzatereziduale, menajere din fosele septice si grupuri sanitare pe
domeniul public;
bb.
tulburarea linistii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau
obiect, ori prin stigate sau larma intre orele 22 00 – 6 00 ;
cc. depozitarea rezidurilor menajere, industriale, a celor provenite din demolari, a
rezidurilor agricole, gunoaielor, precum si a materialelor refolosibile in alte locuri
decat cele special amenajate;
dd.
interventii si modificari asupra infrastructurii apartinand domeniului public
fara aprobarea Priamriei comunei Spantov.
Art.6. Contraventiile prevazute la art. 5 se seanctioneaza dupa cum urmeaza:
1) cele de la lit.a),b),c),d),e),f),g) se sanctioneaza cu amenda de la 600-1000 lei
pentru persoanele juridice si de la 200-400 lei pentru persoanele fizice;
2) cele de la lit.h),i),j),k),l),m),n) cu amenda de la 200-400 lei;
3) cele de la lit.o) si p) cu amenda de la 1000-1500 lei pentru persoanele juridice
si 400-600 lei pentru persoanele fizice;
4) cele de la lit.q),r),s),t),u),bb),cc) cu amenda de la 1000-1500 lei pentru
persoanele juridice si de la 400-600 lei pentru persoanele fizice;
5) cele de la lit.v),w) cu amenda de la 600-1000 lei pentru persoanele juridice si
de la 300-500 lei pentru persoanele fizice;
6) cele de la lit. x),y),z),cc) cu amenda de la 300-500 lei;
7) cele de la lit.aa) cu amenda de la 1500-2000 lei pentru persoanele juridice si de
la 400-600 lei pentru persoanele fizice.
Art.7.(1) In cazul in care pentru savarsirea contraventiei s-a cauzat o paguba si exista tarife
de evaluare a acesteia, persoana imputernicita sa aplice sanctiunea stabileste si despagubirea,
cu acordul expres al partii vatamate, facand mentiunea corespunzatoare in procesul verbal.

(2) Daca nu exista tarife de evaluare a pagubei persoana vatamata isi poate valorifica
pretentiile potrivit dreptului comun.
(3) Valoarea despagubirilor pentru degradarea sau distrugerea bunurilor apartinand
domeniului public sau privat al comunei Spantov va fi stabilita potrivit prevederilor legale in
viguare la momentul stabiliri contraventiei.
Art.8. Pentru ducerea la indeplinire a masurilor stabilite in prezenta hotarare, constatarea si
aplicarea sanctiunilor, contraventiilor sunt imputerniciti:
- Primarul comunei Spantov;
- Viceprimarul comunei Spantov;
- Postul de Politie Spantov.
Art.9. Contraventiilor prevazute in prezenta hotarare le sunt aplicabile prevederile
Ordonantei nr. 2/2001
privind regimul contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
Art.10.(1) Impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a
sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii
acestuia;
(2) Plangerea insotita de o copie a procesului verbal de constatare a ciontraventiei se
depune la registratura Primariei comunei Spantov;
(3) Plangerea impreuna cu dosarul cauzei va fi inaintata de indata instantei de
judecata competenta sa o solutioneze.
Art.11.(1) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore de la data
incheierii procesului verbal jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normtiv,
agentul constatator facand mentiunea despre aceasta posibilitate in procesul verbal;
(2)Plata amenzii se face la Compartimentul de taxe si impozite a Primariei comunei
Spantov, iar o copie de pe chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator.
Art.12. Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul local.Prin prezenta hotarare se
abroga HCL Spantov nr. 5/2004 privind unele masuri de gospodarire locala.
Secretarul comunei va lua masuri de comunicare a prezentei hotărâri celor interesaţi.
Presedinte de sedinta,
Consilier,Marin DRUGU
Nr. 22
Adoaptata la comuna Spantov
Astăzi, 25 aprilie 2018
Contrasemneaza:
Secretar comuna Spantov,
Liliana BUCIUMENEANU
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față
de 13 consilieri locali prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al
comunei Spantov.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul
Primăriei comunei Spantov și pe pagina de internet, cu datele personale anonimizate

