ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PODOLENI,
CONSILIUL LOCAL,

HOTĂRÂREA
nr. 71 din 22 noiembrie 2012
privind stabilirea obligațiilor și responsabilităților ce revin
persoanelor juridice și cetățenilor din comuna Podoleni

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile:
- art. 18 alin.(1) și 24 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităților urbane și rurale;
- art. 2 alin.(2) și art. 8 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor;
Luând act de raportul întocmit de compartimentul de resort şi de avizele
comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE
ART.1
Instituțiilor publice, agenților economici și celorlalte persoane juridice
care își desfășoară activitatea pe raza comunei Podoleni, le revin următoarele
obligații:
a)
să efectueze la timp lucrările de întreținere și de reparații a
imobilelor în care își desfășoară activitatea precum și lucrările de întreținere a
firmelor și fațadelor acestor imobile;
b)
să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor,
inclusiv pe căile de acces și depozitarea corespunzătoare a reziduurilor
menajere, industriale, agricole și a materialelor refolosibile precum şi
încheierea de contracte de salubritate cu societăți specializate;
c)
să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă,
prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare;
d)
să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile
a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi să
îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi
incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de
consiliile locale;
e)
să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la
intrarea acestora pe drumurile publice.
ART.2
Cetățenilor comunei Podoleni, le revin următoarele obligații:
a)
întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin sub orice
formă, a anexelor gospodăreşti, curţilor şi împrejmuirilor acestora;

b)
întreținerea corespunzătoare a faţadelor locuinţelor şi a altor
construcţii amplasate la frontul străzii, prin curățare, tencuire şi zugrăvire
periodică a acestora;
c)
finalizarea construcţiilor în condițiile și în termenele stabilite prin
autorizaţiile eliberate de primar;
d)
repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
e)
menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii
sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc și îndepărtarea
zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe
care le folosesc în alte scopuri;
f)
păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;
g)
curățarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe
drumurile publice;
h)
amenajarea, curățarea și întreținerea șanțurilor, rigolelor și
podețelor aferente proprietății;
i)
încheierea de contracte de salubritate cu societăți specializate și
depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special
amenajate de consiliul local;
j)
de a nu lăsa păsările și animalele pe străzi sau în curțile
instituțiilor de pe raza comunei.
ART. 3
(1) Nerespectarea sau neîndeplinirea obligațiilor și responsabilităților
stabilite prin prezenta hotărâre atrage răspunderea contravențională a
persoanelor vinovate și se sancționează după cum urmează:
(a)
Persoanele juridice se sancționează cu amenda de la 500 lei –
1.000 lei;
(b)
Persoanele fizice se sancționează cu amenda de la 100 lei la 500
lei.
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de
ore de la data încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii
prevăzute mai sus, agentul constatator făcând mențiune despre această
posibilitate în procesul – verbal.
(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către
primar sau de persoane împuternicite de acesta prin dispoziție.
ART.4
Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea
Consiliului local al comunei Podoleni nr. 10/2003 privind stabilirea obligaţiilor
şi responsabilităţilor ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici, altor
persoane juridice precum şi cetăţenilor de pe raza comunei Podoleni.
ART.6
Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nicolae Pricope

Contrasemnează:
SECRETAR,
Anca-Lenuţa Iovu

