ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind stabilirea obligaţiilor si răspunderilor ce revin autorităţilor
administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici si cetăţenilor,
pentru buna gospodarire a localităţii si instaurarea unui
climat de ordine si curăţenie pe teritoriul comunei Grindu, judetul Ialomiţa
Nr.28 din 15.07.2014.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomita,
In conformitate cu :
- prevederile O.G. nr 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane si rurale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.59, alin (1) – (3) din Legea nr 211/2011 privind regimul deşeurilor,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
Având in vedere:
- Nota de constatare a Gărzii Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean Ialomiţa,
inregistrată sub nr.1180/10.06.2014;
Examinând :
- expunerea de motive nr.1401 din 15.07.2014 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.1400 din 15.07.2014;
- raportele comisiilor de specialitate nr. 35 şi 107 din 15.07.2014;
- avizul de legalitate nr.28 din 15.07.2014 emis de secretarul comunei;
In temeiul art.36, alin.(1), art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.” b “ din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările
ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se stabilesc obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţiilor publice locale,
instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor, pentru buna gospodarire a localităţii si
instaurarea unui climat de ordine si curăţenie pe teritoriul comunei Grindu, judetul Ialomiţa
conform anexei nr.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către viceprimarul comunei Grindu.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi
pe sitte-ul –www.grindu.ro şi va fi comunicată prin grija secretarului comunei la Instituţia
Prefectului – judeţul Ialomiţa şi primarului comunei Grindu.
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In conformitate cu :
- prevederile O.G. nr 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane si rurale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 59, alin (1) – (3) din Legea nr 211/2011 privind regimul deşeurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având in vedere:
- Nota de constatare a Gărzii Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean Ialomiţa,
înregistrată sub nr.1180/10.06.2014;
Examinând :
- expunerea de motive nr.1401 din 15.07.2014 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.1400 din 15.07.2014;
- raportele comisiilor de specialitate nr. 35 şi 107 din 15.07.2014;
- avizul de legalitate nr.28 din 15.07.2014 emis de secretarul comunei;
In temeiul art.36, alin.(1), art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.” b “ din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările
ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se stabilesc obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţiilor publice locale,
instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodarire a localităţii si
instaurarea unui climat de ordine si curăţenie pe teritoriul comunei Grindu, judetul Ialomiţa
conform anexei nr.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către viceprimarul comunei Grindu.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi
pe sitte-ul –www.grindu.ro şi va fi comunicată prin grija secretarului comunei la Instituţia
Prefectului – judeţul Ialomiţa şi primarului comunei Grindu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Răducanu Elena Corina
Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora
Nr.33.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 21.07.2014.

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

ANEXA nr.1.
la H.C.L.nr.33 din 21.07.2014.

I.Consiliului local Grindu şi primarul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa au obligaţia să
asigure:
1. Măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub supravegherea
organelor de specialitate ale statului;
2. Măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului;
3. Prevenirea poluarii accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apa, prin
depozitarea necontrolata a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;
4. Realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a
deşeurilor şi gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate;
5. Respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi
urbanism aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;
6. Curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zapezii, a ghetii
de pe străzi şi trotuare, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi
valorificarea resurselor materiale refolosibile;
7. Repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podetelor,
curăţarea şi amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea unor drumuri
comunale noi;
8. Finalizarea construcţiilor începute;
9. Întreţinerea în buna stare a construcţiilor existente, repararea şi zugravirea periodică a
acestora;
10. Organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor;
11. Repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei;
12. Canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;
14. Respectarea stricta a normelor igienico-sanitare în pieţele agroalimentare, în târguri şi
oboare;
15. Amenajarea, potrivit planului urbanistic general, şi întreţinerea spaţiilor verzi, a
parcurilor, gradinilor publice, a terenurilor de sport şi de joaca pentru copii, a celorlalte locuri
publice de agrement;
16. Păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, teatre,
sali de sport, stadioane şi în celelalte unităţi de cultura şi sport aflate în proprietatea unităţii
administrativ-teritoriale sau în administrarea consiliului local;
17. Păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a monumentelor de
pe teritoriul comunei.
II. Instituţiile publice, agenţi economici şi celelalte persoane juridice le revin următoarele
obligaţii:
1. Să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin
efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
2. 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 zugravirea periodică a acestora;

3. 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;
4. Să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice forma, prin activităţi de
curăţare, dezinsecţie şi deratizare;
5. Să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi
materialele refolosibile;
6. Sa efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a
drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi sa îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe
trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor
stabilite de consiliile locale;
7. Să respecte măsurile stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice şi
curăţeniei în localităţi;
8. Să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe
drumurile publice.
III.Obligatiile cetătenilor sunt :
1. Întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a
anexelor gospodăreşti, a curţilor şi imprejmuirilor acestora;
2. Curăţarea fatadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii,
tencuirea şi zugravirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;
3. Finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în
condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;
4. Repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
5. Menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe
porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
6. Îndepărtarea zapezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc
sau pe care le folosesc în alte scopuri;
7. Păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;
8. Respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei
publice şi a curăţeniei în localităţi;
9. Depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate
de autorităţile administraţiei publice locale;
10. Curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;
11. Curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podetelor aferente proprietăţii.
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