
      R  O M Â � I A 
JUDEŢUL VRA�CEA 
  COMU�A PALTI�   
  CO�SILIUL LOCAL  
           
                                        HOTĂRÂREA nr. 5 
                                       din  30 martie 2009                                                                                                  
    
Privind: detalierea obligaţiilor şi responsabilităţilor concrete care revin instituţiilor 
publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor din 
comuna Paltin, judeţul Vrancea,  cu privire la gospodărirea şi înfrumuseţarea 
comunei şi a satelor componente. 
 
Consiliul Local al comunei  Paltin, jud. Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,  
 
                       - având în vedere expunerea de motive şi proiectul  de hotărâre nr. 
830 / 20.02.2009, privind detalierea obligaţiilor şi responsabilităţilor concrete care 
revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum 
şi cetăţenilor din comuna Paltin, judeţul Vrancea,  cu privire la gospodărirea şi 
înfrumuseţarea comunei şi a satelor componente, prezentate de către viceprimarul 
comunei Paltin, precum şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului 
Local;  
                      - în baza raportului de specialitate nr. 817 / 20.02.2009, înaintat de 
către secretarul comunei Paltin, cu privire la necesitatea aprobării prezentei 
Hotărâri;   
                      - în baza prevederilor art. 3, art. 4 şi art. 18,  din OG nr. 21 / 2002, 
privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;                    
                     -  în baza prevederilor art. 36, alin.(2), lit. “b” şi art. 45, alin. (6),   din 
Legea nr. 215 / 2001, a administraţiei publice locale, republicată,  
  
                                                        H  O T Ă R Ă Ş T E   :  
 
 Art. 1.  Aprobă Progaramul de măsuri privind detalierea obligaţiilor şi 
responsabilităţilor concrete care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, 
celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor din comuna Paltin, judeţul 
Vrancea,  cu privire la gospodărirea şi înfrumuseţarea comunei şi a satelor 
componente, program prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta Hotărâre. 
 
 Art.   2.     Încălcarea  sau neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor stabilite 
potrivit Programului de măsuri, atrage răspunderea disciplinară, civilă, 
contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate şi  se  sancţionează 
potrivit prevederilor O.G. nr 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
potrivit OG nr. 21 / 2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 



urmând ca sumele încasate să constituie venituri la bugetul local. Constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea amenzilor să fac de către primarul comunei Paltin, de 
către împuterniciţii acestuia, cât şi de către organele de poliţie de la nivelul 
localităţii. 
 
 Art. 3.  Consiliul Local al comunei Paltin deleagă viceprimarului comunei 
atribuţiile şi îndatoririle ce reies din Programul de măsuri, care va duce la 
îndeplinire măsurile stabilite, va întocmi adrese de înştiinţare a cetăţenilor şi va 
ţine evidenţa comunicărilor, pe bază de semnătură, către cetăţenii comunei. 
 
 Art.  4.   Secretarul comunei Paltin va asigura procedurile de aducere la cunoştinţă 
publică şi de comnicare a pezentei Hotărâri, o va comunica primarului şi 
viceprimarului  comunei, precum şi Instituţiei Prefectului, judeţul Vrancea, pentru 
exercitarea cntrolului de legalitate, în termen legal. 
 
 
 
 
           PREŞEDI�TE DE ŞEDI�ŢĂ,                                 CO�TRASEM�EAZĂ, 
                             Consilier,                                                 Secretarul comunei Paltin, 
        VALERICĂ – LORIA� PA�ŢUŞ                              IO�EL  GHIORGHIŢĂ 
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     R  O M Â � I A                                           Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului  
JUDEŢUL VRA�CEA                                  Local Palin nr. 5, din 30 martie 
2009 
  COMU�A PALTI�   
 CO�SILIUL LOCAL  
 
 

PROGRAM DE MĂSURI 
privind detalierea obligaţiilor şi responsabilităţilor concrete care revin 

instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum 
şi cetăţenilor din comuna Paltin, judeţul Vrancea 

  
 

   I. Consiliul Local al comunei Paltin şi Primarul , vor asigura : 
 

a) măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi 
sub supravegherea organelor de specialitate ale statului; 

b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului; 
c) prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi 

cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de 
către agenţii economici sau de către cetăţeni; 

d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, 
transport şi prelucrare a deşeurilor şi gunoaielor, amenajarea unor 
locuri speciale de depozitare în fiecare localitate; 

e) respectarea prevederilor legale  şi a documentaţiilor de amenajare 
a teritoriului şi urbanism aprobate, precum şi a normelor privind 
executarea construcţiilor; 

f) curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, 
îndepărtarea zăpezii, a gheţii de pe străzi şi trotuare, colectarea şi 
depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi 
valorificarea resurselor materiale refolosibile; 

g) repararea şi întreţinerea străzilor,  a drumurilor comunale, 
podurilor, podeţelor, curăţenia şi amenajarea şanşurilor, 
modernizarea drumurilor existente şi realizarea unor drumuri 
comunale noi; 

h) finalizarea construcţiilor începute, 
i) întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi 

întreţinerea periodică a acestora; 
j) organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea 

localităţii; 
k) întreţinerea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, 

executarea lucrărilor de protecţie şi întreţinere a albiilor, 
efectuarea altor lucrări de protecţie contra inundaţiilor, asigurarea 



scurgerii apelor, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea 
poluării apelor; 

l) repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei; 
m) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale; 
n) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, şi întreţinerea 

spaţiilor verzi, a parcurilor, grădinilor publice, a terenurilor de 
sport şi de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice de 
agrement; 

o) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în 
unităţile de cultură  aflate în proprietatea Primăriei comunei 
Paltin, şi în administrarea Consiliului Local; 

                      p) curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de 
apa,  asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluarii apelor; 

 
                  II. Instituţiile publice,  agenţii economici, şi celelalte persoane 
juridice au următoarele  obligaţii: 
 
                           a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi 
desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări, şi a altor 
lucrări specifice. 
                           b) 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 zugrăvirea periodică a 
acestora.; 
                           c)  să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în 
curţile interioare şi pe celelalte terenuri pa care le deţin, precum şi pe căile de 
acces;                  
                           d)  să asigure igiena în imobile şi în incintele deţinute sub orice 
formă, prin activităţi de  curăţare, dezinsecţie şi deratizare; 
                           e)  să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, 
agricole, precum şi materialele refolosibile; 
                           f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii 
carosabile a drumurilor, 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; 
                          g)  să respecte toate măsurile stabilite, pentru asigurarea igienei 
publice şi curăţeniei în localitate; 
                          h)  să asigure curăţarea mijloacelor de transport, a atelajelor şi 
utilajelor, la intrarea acestora pe drumurile publice.  
 
                     III. Cetăţenii comunei vor avea următoarele obligaţii; 
    
                          a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în 
proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţii şi împrejmuirii acestora; 



                          b)  curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la 
frontul drumului, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora; 
                          c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor 
eliberate de primar, în condiţiile şi termenele stabilite de acesta; 
                          d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente mobilierelor; 
                          e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a 
drumurilor comunale şi a drumului judeţean, pe porţiunea din dreptul gospodăriei, 
în curţile aferente grajdurilor pentru vite, scoaterea la timp a gunoiului din grajd; 
                          f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe drumurile din dreptul 
imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri; 
                          g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile 
publice;           
                          h)  respectarea măsurilor stabilite pentru asigurarea igienei publice 
şi a curăţeniei în toate localităţile comunei ; 
                           i) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor, numai în 
locuri special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale; 
                           j)   curăţarea mijloacelor de transport şi a atelajelor, la intrarea 
acestora pe drumurile publice; 
                          k) curatarea şi întreţinerea santurilor, rigolelor şi podetelor 
aferente proprietăţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           PREŞEDI�TE DE ŞEDI�ŢĂ,                                 CO�TRASEM�EAZĂ, 
                             Consilier,                                                 Secretarul comunei Paltin, 
        VALERICĂ – LORIA� PA�ŢUŞ                              IO�EL  GHIORGHIŢĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


