ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
Telefon/fax 0244.248.052/0374.091.225
e-mail primaria@primariaalunis.ro

Nr.767/09.02.2021

ANUNȚ
În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul comunei
Aluniş propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind stabilirea
măsurilor de gospodărire comunală şi a sancţiunilor aplicabile pentru
nerespectarea acestora, însoțit de referatul de aprobare și de raportul de
specialitate întocmit de compartimentul administraţiei publică din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus
spre aprobarea Consiliului Local al comunei Aluniş în luna martie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost publicat în data de 09.02.2021 pe site-ul
Primăriei comunei Aluniş (www.primariaalunis.ro) și a fost afișat la sediul
Primăriei din comuna Aluniş, sat Aluniş, nr.1024, Prahova.
Persoanele fizice şi juridice interesate, pot trimite în scris propuneri,
sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act
normativ sus menționat, la sediul Primăriei comunei Aluniş, respectiv în format
electronic pe adresa de e-mail primaria@primariaalunis.ro până la data de 10
martie 2021.

Primar,
Iulian-Cristian Bîgiu
IulianCristian Bigiu
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea măsurilor de gospodărire comunală şi a sancţiunilor aplicabile
pentru nerespectarea acestora

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară
Având în vedere:
Referatul de aprobare al Primarului comunei Aluniş nr. 340 din 19.01.2021;
Raportul de specialitate întocmit de compartimentul administraţie publică locală nr.
640 din 03.02.2021.
Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;
Raportul comisiei privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi
liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Raportul comisiei învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive şi
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Prevederile art.4, art.18 şi art.24 din Ordonanţa nr.21/2002 privind gospodarirea
localitatilor urbane si rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin.(7) litera i) şi ale art.196 alin.(1) litera a) din
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă Programul de măsuri pentru buna gospodărire, întreţinere, curăţenie
şi înfrumuseţare a comunei Aluniş, judeţul Prahova, conform Anexei care face parte
integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se desemnează primarul comunei Aluniş şi aparatul de specialitate al acestuia
pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. – Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:
Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
Primarului comunei Aluniş;
- Personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
Aluniş şi pe site-ul oficial al comunei.
Iniţiator
Primar,
Iulian-Cristian Bîgiu

IulianCristian Bigiu
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Nr. 7
(din Registrul proiectelor de hotărâre)

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
Nr.7 din 19.01.2021

PROGRAMUL DE MĂSURI PENTRU BUNA GOSPODĂRIRE,
ÎNTREŢINERE, CURĂŢENIE ŞI ÎNFRUMUSEŢARE A COMUNEI
ALUNIŞ, JUDEŢUL PRAHOVA
Prezentul program detaliază obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor
administraţiei publice locale, operatorilor economici, instituţiilor publice, altor persoane
juridice şi persoanelor fizice cu sediul, domiciliul, reşedinţa sau care deţin proprietăţi în
comuna Aluniş, judeţul Prahova în ceea ce priveşte buna gospodărire, întreţinere, curăţenie şi
înfrumuseţare a comunei Aluniş.
Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul comunei Aluniş, judeţul
Prahova, buna gospodăririe şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie
fundamentală a autorităţilor publice locale, a persoanelor juridice şi persoanelor fizice din
comuna Aluniş.
Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti constituie o
obligaţie permanentă a Consiliului local Aluniş, a primarului comunei Aluniş, a instituţiilor
publice, operatorilor economici, a altor persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea pe raza
comunei Aluniş, judeţul Prahova şi a persoanelor fizice care au domiciliul, reşedinţa sau deţin
proprietăţi în comuna Aluniş, judeţul Prahova.
I.Măsurile autorităţilor publice locale din comuna Aluniş, judeţul Prahova pentru
pentru buna gospodărire, întreţinere, curăţenie şi înfrumuseţare a localităţii
1.Măsuri privind protecţia sănătăţii publice:
1.1.Informarea populaţiei privind problemele de sănătate publică;
1.2.Acordarea de asistenţă privind problemele de sănătate publică;
1.3.Colaborarea activă cu toate stucturile statului pentru probleme de sănătate publică
2.Măsuri privind conservarea şi protecţia mediului:
2.1.Monitorizarea arderilor de vegetaţie uscată, a gunoiului menajer şi a gunoiului
produs de animale.
2.2.Urmăririea şi verificarea modului în care se face evacuarea şi colectarea apelor
menajere şi apelor pluviale pe proprietatea publică şi în gospodăriile din localitate.
3.Măsuri pentru prevenirea poluării accidentale a surselor de apă şi a cursurilor de apă.
3.1.Monitorizarea fântânilor publice, a cursurilor de apă permanente şi temporare din
comuna Aluniş.
3.2.Întreţinerea şi dezinfecţia periodică a fântânilor publice din comuna Aluniş
3.3.Desfiinţarea depozitelor de deşeuri formate în urma viiturilor pe cursurile de apă
din comuna Aluniş.

4.Măsuri pentru colectarea, depozitarea, transportul şi prelucrarea deşeurilor şi gunoaielor.
4.1. Implementarea unui sistem modern de colectare a deşeurilor, cu accent pe
colecarea selectivă la sursă şi pe reducerea cantităţii de deşeuri de depozitat la rampă.
5.Măsuri pentru respectarea normelor legale privind executarea construcţiilor şi a
documentaţiilor de urbanism
5.1. Întocmirea şi aplicarea unui plan de control privind derularea lucrărilor de
construcţie şi demolare autorizate.
Persoanele fizice şi juridice care nu respectă prevederile legale privind execuţia
lucrărilor de construire şi demolare vor fi sancţionate conform legislaţiei specifice în
domeniu.
5.2. Întocmirea şi aplicarea unui plan de control privind respectarea prevederilor privind
executarea construcţiilor.
Persoanele fizice şi juridiece care au executat lucrări de construire şi de demolare fără
autorizaţie vor fi sancţionate conform legislaţiei specifice în domeniu.
6.Măsuri pentru curăţenia străzilor, pieţei şi a altor spaţii publice
6.1. Întocmirea şi aplicarea unui plan de monitorizare, realizare şi de întreţinere a
curăţeniei străzilor, pieţiei şi a altor spaţii publice din localitate.
6.2. Amplasarea de coşuri stradale pentru colectarea deşeurilor.
7.Măsuri pentru îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe străzi, trotuare, poduri, podeţe, punţi
pietonale.
7.1. Întocmirea şi aplicarea unui plan anual de măsuri de îndepărtare a zăpezii şi gheţii pe
străzi, trotuare, poduri şi podeţe.
8.Măsuri pentru repararea, întreţinerea şi modernizarea străzilor, podurilor şi podeţelor.
8.1. Întocmirea şi aplicarea unui plan anual de măsuri de întreţinere, reparare şi
modernizare a străzilor, podurilor şi podeţelor.
9.Măsuri pentru întreţinerea, repararea şi zugrăvirea periodică a construcţiilor.
9.1. Întocmirea şi aplicarea unui plan anual de măsuri de întreţinere, reparare şi
zugrăvire periodică a construcţiilor din comuna Aluniş.
10.Măsuri pentru buna organizare şi funcţionare a transportului în comun.
10.1. Întocmirea şi aplicarea unui plan anual de măsuri de întreţinere, reparare şi
modernizare a staţiilor de trasport public intrajudeţean din comuna Aluniş.
11.Măsuri pentru întreţinerea spaţiilor verzi, a terenurilor de sport şi a celorlalte locuri de
agrement
11.1. Întocmirea şi aplicarea unui plan anual de măsuri de întreţinere, reparare şi
modernizare a spaţiilor verzi, terenurilor de sport şi a celorlalte locuri de agrement aparţinând
domeniului public al comunei Aluniş.
12.Măsuri pentru păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea monumentelor de pe
teritoriul comunei Aluniş.
12.1. Întocmirea şi aplicarea unui plan anual de măsuri de întreţinere,reparare şi
înfrumuseţare a monumentelor de pe teritoriul comunei Aluniş.

II.Obligaţiile instituţiilor publice şi ale persoanelor fizice şi juridice
Instituţiilor publice şi persoanelor fizice şi juridice le revin următoarele obligaţii:
a) să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele
gospodăreşti, curţile şi împrejmuirile acestora, precum şi instalaţiile aferente acestora, prin
efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
b) să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii,
tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;
c) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte,
întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea,
curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;
d) să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi
pe căile de acces;
e) să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv
prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile
locale;
f) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi
materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile
administraţiei publice locale;
g) să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a locurilor de
parcare pe care le folosesc;
h) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în
proprietate şi de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de
consiliile locale;
i) să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale pentru asigurarea igienei
publice şi curăţeniei în localităţi;
j) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe
drumurile publice;
k)să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii;
l) să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primar, în condiţiile
şi în termenele stabilite de acestea;
m) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de
administratorul domeniului public;
n) să asigure toaletarea periodică a pomilor care pot afecta reţelele aeriene de energie
electrică şi telefonie sau circulaţia pe drumurile publice;
o) să supravegheze animalele domestice avute în proprietate, astfel încât acestea să nu
tulbure circulaţia pe drumurile publice sau să tulbure proprietatea vecinilor.
III.Contravenţii şi sancţiuni:
III.1. Este interzisă şi se sancţionează contravenţional cu amendă de 750 lei, arderea vegetaţiei
uscate, a gunoiului menajer şi a gunoiului produs de animale.
III.2.Este intrezisă şi se sancţionează contravenţional cu amendă de 750 lei, evacuarea apelor
menajere pe domeniul public sau pe terenuri proprietate privată în locuri neamenajate,
evacuare care să conducă la poluarea solului şi a surselor de apă din subsol.
III.3.Este interzisă şi se sancţionează contravenţional cu amendă de 750 lei, evacuarea apelor
pluviale cu afectarea proprietăţilor private sau cu afectarea proprietăţilor publice şi private ale
comunei Aluniş.
III.4.Este interzis şi se sancţionează contravenţional cu amendă de 750 lei, spălarea
legumelor, fructelor, hainelor, lenjeriei, maşinilor, altor obiecte din casă sau gospodărie,
animalelor şi spălarea personală lângă fântânile publice.
III.5.Este interzis şi se sancţionează contravenţional cu amendă de 750 lei, aruncarea de
gunoaie, obiecte de oricefel, dejecţii, animale vii sau moarte în fântânile publice sau pe
cursurile de apă permanente şi temporare din comuna Aluniş.

III.6.Este interzis şi se sancţionează contravenţional cu amendă de 750 lei, adăparea
animalelor la fântână direct din găleată.
III.7.Este intrezis şi se sancţionează cu amendă contravenţională cu amendă de 750 lei,
deteriorarea fântânilor publice. Persoana găsită vinovată de astfel de fapte va suporta
contravaloarea reparaţiilor pentru aducerea la starea de funcţionare optimă a bunului
deteriorat.
III.8.Este intrezis şi se sanţionează cu amendă contravenţională înfiinţarea de depozite de
deşeuri menajere, gunoi de la animale sau materiale de construcţii pe cursurile de apă
permanente şi temporare din comuna Aluniş. Persoana/persoanele găsite vinovate de aceste
fapte vor suporta cheltuielile de desfiinţare a depozitului şi a celor de transport şi descărcare
la rampă.
III.9.Este interzisă şi se sancţionează contravenţional cu amendă de 750 lei, aruncarea de
deşeuri d eorice fel pe străzi, în piaţă sau în alte spaţii publice.
III.10.Este interzisă şi se sancţionează contravenţional cu amendă de 750 lei, depozitarea fără
contract încheiat cu primăria Aluniş de material lemnos, pietriş, piată sau alte materiale
agabaritice pe domeniul public al localităţii.
III.11.Este intrezisă şi se sancţionează contravenţional cu amendă de 750 lei, lăsarea
nesupravegheată a animalelor domestice-cabaline, ovine, caprine, bovine, suine, canine- pe
străzi, în piaţă sau în alte spaţii publice.
III.12.Este interzisă şi se sancţionează contravenţional cu amendă de 750 lei, amplasarea în
zona drumurilor publice, a podurilor, podeţelor, punţilor de materiale, obiecte, mijloace de
transport care să obstrucţioneze accesul/activitatea utilajelor/oamenilor care acţionează
pentru îndepărtarea zăpezii şi gheţii.
III.13.Este interzisă şi se sancţionează contravenţional cu amendă de 750 lei, deteriorarea
amprizei drumului/podului/podeţului prin utilizarea de mijloace de transport agabaritice, prin
utilizarea mijloacelor de încărcare -descărcare care afectează ampriza, prin târârea de material
lemnos, prin circulaţia cu mijloace de transport murdare de noroi.
III.14.Este interzisă şi se sancţionează contravenţional cu amendă de 750 lei, deteriorarea
exteriorului şi/sau interiorului clădirilor aflate în domeniul public şi privat al comunei Aluniş.
Persoanele care se fac vinovate de astfel fapte vor suporta cheltuielile pentru aducerea
clădirilor deteriorate la starea lor optimă de funcţionare.
III.15.Este interzisă şi se sancţionează contravenţional cu amendă
de 750 lei,
deteriorarea/distrugerea staţiilor de transport public intrajudeţean din comuna Aluniş.
Persoanele care se fac vinovate de astfel fapte vor suporta cheltuielile pentru aducerea staţiilor
de transport public deteriorate/distruse la starea lor optimă de funcţionare.
III.16.Este interzisă şi se sancţionează contravenţional cu amendă
de 750 lei,
deteriorarea/distrugerea staţiilor de transport public intrajudeţean din comuna Aluniş.
Persoanele care se fac vinovate de astfel fapte vor suporta cheltuielile pentru aducerea staţiilor
de transport public deteriorate/distruse la starea lor optimă de funcţionare.
III.17.Este interzisă şi se sancţionează contravenţional cu amendă
de 750 lei,
deteriorarea/distugerea spaţiilor verzi, a terenurilor de sport şi celorlalte locuri de agrement
aparţinând domeniului public al comunei Aluniş. Persoanele care se fac vinovate de astfel
fapte vor suporta cheltuielile pentru aducerea acestora la starea lor optimă de funcţionare.
III.18.Este interzisă şi se sancţionează contravenţional cu amendă
de 750 lei,
deteriorarea/distugerea monumentelor de pe teritoriul comunei Aluniş . Persoanele care se fac
vinovate de astfel fapte vor suporta cheltuielile pentru aducerea acestora la starea lor optimă
de funcţionare.
III.19.Este interzisă şi se sancţionează contravenţional cu amendă de 750 lei netoaletarea
pomilor din proprietate care afectează reţelele aeriene de energie electrică şi telefonie, precum
şi circulaţia pe drumurile publice. În cazul în care aceste lucrări vor fi executate pe cheltuiala
autorităţii publice locale, aceste cheltuieli vor fi suportate de proprietar, iar materialul lemnos
rezultat se va confisca.
III.20. Este interzisă şi se sancţionează contravenţional cu amendă de 750 lei circulaţia pe
drumurile publice a animalelor domestice nesupravegheate.

IV. Dispoziţii finale
Măsurile enumerate mai sus vor fi prezentate detaliat Consiliului local Aluniş, până la
finalul trimestrului I al fiecărui an financiar-bugetar.
Primarul comunei Aluniş este desemnat cu implemetarea acestor măsuri.
Constatarea faptelor contravenţionale enunţate mai sus şi aplicarea amenzilor se va
face de către primarul comunei Aluniş sau de personalul din subordinea sa desemnat în acest
scop.
Amenzile aplicate conform acestui plan de măsuri se vor face venit la bugetul local şi
sumele încasate vor fi utilizate exclusiv în scopul aplicării măsurilor de mai sus.

IulianCristian Bigiu
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
PRIMAR
Nr.340/19.01.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor de gospodărire comunală şi a sancţiunilor
aplicabile pentru nerespectarea acestora

În temeiul art. 136, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, îmi exprim iniţiativa de
promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

stabilirea măsurilor de gospodărire comunală şi a sancţiunilor
aplicabile pentru nerespectarea acestora
în susţinerea acestei propuneri formulez următoarea motivare:
Pentru asigurarea obiectivelor esențiale pentru comunitate constând în
reabilitarea infrastructurii de bază, furnizarea de servicii publice continue și de calitate
către populație, asigurarea igienei și confortului rural, respectarea standardelor
europene privind conservarea și protecția mediului înconjurător, precum și pentru o
mai bună și continuă înfrumusețare a comunei Aluniş, județul Prahova se impune
adoptarea unui program de măsuri pentru atingerea acestor obiective.
În anexa proiectului de hotărâre au fost cuprinse obligațiile și răspunderile
autorităților locale cu privire la:
lucrări de întreținere și reparare a drumurilor și căilor de acces ;
îmbunătățirea aspectului edilitar-gospodăresc al clădirilor, anexelor, curților și
căilor de acces ;
amenajarea cursurilor de apă ;
întreținerea corespunzătoare a spațiilor verzi ;
colectarea și depozitarea deșeurilor ;
protecția sănătății publice.
De asemenea sunt cuprinse în acest program și obligațiile instituțiilor publice,
operatorilor economici și cetățenilor, obligații ce derivă din OG nr. 21/2002, cu
sancțiunile ce se aplică în caz de neaducere la îndeplinire :
întreținerea în stare corespunzătoare a imobilelor în care își desfășoara
activitatea ;
depozitarea corespunzătoare a materialelor ;
menținerea curățeniei malurilor de apă, drumurilor sătești, spațiilor verzi ;
alte măsuri.
Având în vedere cele prezentate propun spre aprobare Consiliului Local
următorul proiect de hotărâre.
PRIMAR,
Iulian-Cristian Bîgiu

IulianCristian Bigiu
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
PRIMǍRIA COMUNEI ALUNIŞ
Telefon/fax 0244.248.052/0374.091.225
e-mail primaria@primariaalunis.ro

Nr.640/03.02.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor de gospodărire comunală şi a sancţiunilor
aplicabile pentru nerespectarea acestora

Analizând proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor de
gospodărire comunală şi a sancţiunilor aplicabile pentru nerespectarea acestora
şi referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Aluniş şi prevederile
Ordonanţei nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu
modificările şi completările ulterioare, acord aviz favorabil proiectului de
hotărâre, acesta fiind necesar pentru buna gospodărire a comunei Aluniş.
Compartimentul administraţie publică
Inspector,
Elena-Girogiana Rujoiu

