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PROIECT de H O T Ă R Ă R E 

Privind obligatiile si raspunderile ce revin  instituţiilor publice, persoanelor 

fizice şi juridice pentru buna gospodărire  a comunei Dobreni 

 

              Consiliul local al comunei Dobreni, judeţul Neamţ; 
               Având în vedere: 

- Legea 273/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale ; 

-  ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor  
- Regulament de Oraganizare si functionare a Consiliului Local al comunei 

Dobreni; 

- Referatul de Aprobare nr. 1987/09.04.2021 privind necesitatea instituirii unor 

obligatii si raspunderi privind gospodarirea comunei Dobreni;  

În temeiul dispoziţiilor  OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Sectiunea  
3 „Mandatul, rolul si atributiile consiliului local”, art.129, alin.(2), lit. a) si alin.(3), lit a) 

precum si art. 196, „Tipurile de acte administrative”, alin. (1), lit. a); 
 

H O T Ă R Â Ş T E 

       Art.1.  Prezenta hotarare stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor 
administraţiei publice locale, operatorilor economici precum şi persoanelor fizice şi 
juridice pentru buna gospodărire, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe 
teritoriul a comunei Dobreni. Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul 
localităţilor componente a comunei Dobreni, buna gospodărire a acestora şi respectarea 
normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei 
publice locale, a instituţiilor publice, a operatorilor economici şi a tututror persoanelor 

fizice şi juridice."   

  Art.2.   Se aproba obligaţiile si raspunderile instituţiilor publice precum  şi ale 
persoanelor juridice pe linia gospodaririi comunei, astfel : 

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 ; 

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 şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, 
inclusiv prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare ;  

e) să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, 
precum şi pe căile de acces  

f) să depoziteze si sa predea operatorului de salubritate reziduurile menajere şi 
materialele refolosibile ; 



 

 

g) sa depoziteze reziduurile agricole numai pe platforme individuala special 

amenajata  

h) sa depozitate reziduurile industriale numai în locurile special amenajate sau 

autorizate de autorităţile administraţiei publice locale; 
i) să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a 

locurilor de parcare pe care le folosesc; 

j) 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 ; 

k) să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale pentru asigurarea 
igienei publice şi curăţeniei în localităţi  -  

l) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe 
drumurile publice ; 

m) să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii ; 
n) să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în 

condiţiile şi în termenele stabilite de acestea ; 

o) să nu ocupe domeniul public cu marfuri, panouri publicitare, vehicule si oorice alte 

bunuri care fac obiectul activitatii economice autorizate, în afara spaţiilor marcate 
expres de administratorul domeniului public. 

p) sa nu arunce deseuri  - menajere, industriale, agricole, rezultate din constructii - pe 

malurile apelor curgatoare,  in albia raurilor, in paduri sau pe pasune comunala.  

   Art.3. Se aproba obligatiile tuturor persoanelor fizice pe linia gospodaririi 

comunei Dobreni : 

1. sa intretina execute lucrari privind intretinerea si curatenia locuintelor, anexelor 

gospodaresti, a curtilor pe care le detin in proprietate  precum si imprejmuirile 

acestora; 

2. să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul 
străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora ;  

3. să depoziteze si sa predea operatorului de salubritate reziduurile menajere şi 
materialele refolosibile ; 

4. sa depoziteze reziduurile agricole numai pe platforme individuale amenajate in 

cadrul gospodariei ; 

5. reziduurille industriale vor fi depozitate numai în locurile special amenajate sau 

autorizate de autorităţile administraţiei publice locale; 
6. să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a 

locurilor de parcare pe care le folosesc; 

7. să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au 
în proprietate ; 

8. să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale pentru asigurarea 
igienei publice şi curăţeniei în localităţi  -  

9. să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii ;  
10. să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în 

condiţiile şi în termenele stabilite de acestea ; 
11. să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de 

administratorul domeniului public. 

12. sa nu arunce deseuri  - menajere, industriale, agricole, rezultate din constructii - pe 

malurile apelor curgatoare,  in albia raurilor, in paduri sau pe pasune comunala. 

 



 

 

 

 
Art. 4.  Nerespectarea sau neîndeplinirea obligaţiilor şi a responsabilităţilor stabilite prin 
prezenta ordonanţă atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, 
după caz, a persoanelor vinovate şi se sancţionează potrivit legii. 
Art. 5.  (1).  Constituie contraventii urmatoarele fapte daca nu au fost savarsite in astfel 

de conditii incat potrivit legii penale sa fie considerate infractiuni  si se sanctioneaza dupa 

cum urmeaza : 

          (2)  institutii publice si persoane juridice : 

a) incalcarea prevederilor art. 2, lit. a), b), c), d) cu amenda de la 500 lei la 1000 lei ; 

b) incalcarea prevederilor art. 2, lit. e), j), k), m), n),  cu amenda de la 500 lei la 1500 

lei ; 

c) incalcarea prevederilor art. 2, lit. f), g), h), i), l),  si p) cu amenda de 1000 lei la 

2500 lei. 

(3) persoane fizice : 

a) incalcarea prevederilorf art. 3, pct. 1), 2), 9), 10) cu amenda de la 300 lei la 500 lei 

b) incalcarea prevederilor art. 3, pct. 6), 7), 8), 11) cu amenda de la 300 lei  la 1000 lei 

c) incalcarea prevederilor art. 3, pct. 3), 4), 5)  12) cu amenda de 500 lei la 2500 lei  

Art. 6. Consiliul local, precum şi primarul răspund de organizarea, conducerea, 
îndrumarea, coordonarea şi controlul întregii activităţi de gospodărire şi înfrumuseţare a 
localităţilor, de păstrarea ordinii şi curăţeniei în comuna 

Art. 7.  Hotararea intra in vigoare in termen de 30 zile de la publicare. La data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară se abrogă. 

Art.8.    Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei 
Dobreni în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamt şi se aduce 
la cunoştinţă publică 
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H O T Ă R Ă R E A 

Nr. 23 din 20.04.2021 
Privind obligatiile si raspunderile ce revin  instituţiilor publice, persoanelor 

fizice şi juridice pentru buna gospodărire  a comunei Dobreni 

 
              Consiliul local al comunei Dobreni, judeţul Neamţ; 
               Având în vedere: 

- Legea 273/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  
21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale ; 

-  ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor  
- Regulament de Oraganizare si functionare a Consiliului Local al comunei 

Dobreni; 

- Referatul de Aprobare nr. 1987/09.04.2021 privind necesitatea instituirii unor 

obligatii si raspunderi privind gospodarirea comunei Dobreni;  

În temeiul dispoziţiilor  OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Sectiunea  
3 „Mandatul, rolul si atributiile consiliului local”, art.129, alin.(2), lit. a) si alin.(3), lit a) 

precum si art. 196, „Tipurile de acte administrative”, alin. (1), lit. a); 
 

H O T Ă R Â Ş T E 
       Art.1.  Prezenta hotarare stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor 
administraţiei publice locale, operatorilor economici precum şi persoanelor fizice şi 
juridice pentru buna gospodărire, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe 
teritoriul a comunei Dobreni. Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul 
localităţilor componente a comunei Dobreni, buna gospodărire a acestora şi respectarea 

normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei 
publice locale, a instituţiilor publice, a operatorilor economici şi a tututror persoanelor 
fizice şi juridice."   

  Art.2.   Se aproba obligaţiile si raspunderile instituţiilor publice precum  şi ale 
persoanelor juridice pe linia gospodaririi comunei, astfel : 

q) 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  

r) să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul 
străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora ;  

s) 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 ;  

t) să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, 
inclusiv prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare ;  



u) să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, 
precum şi pe căile de acces  
 

v) să depoziteze si sa predea operatorului de salubritate reziduurile menajere şi 
materialele refolosibile ; 

w) sa depoziteze reziduurile agricole numai pe platforme individuala special 

amenajata  

x) sa depozitate reziduurile industriale numai în locurile special amenajate sau 

autorizate de autorităţile administraţiei publice locale; 
y) să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a 

locurilor de parcare pe care le folosesc; 

z) 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 ;  

aa) să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale pentru asigurarea 
igienei publice şi curăţeniei în localităţi  -  

bb) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea 

acestora pe drumurile publice ; 

cc) să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii ;  
dd) să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de 

primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea ; 

ee) să nu ocupe domeniul public cu marfuri, panouri publicitare, vehicule si oorice alte 

bunuri care fac obiectul activitatii economice autorizate, în afara spaţiilor marcate 
expres de administratorul domeniului public. 

ff) sa nu arunce deseuri  - menajere, industriale, agricole, rezultate din constructii - pe 

malurile apelor curgatoare,  in albia raurilor, in paduri sau pe pasune comunala.  

   Art.3. Se aproba obligatiile tuturor persoanelor fizice pe linia gospodaririi 

comunei Dobreni : 

13.  sa intretina execute lucrari privind intretinerea si curatenia locuintelor, anexelor 

gospodaresti, a curtilor pe care le detin in proprietate  precum si imprejmuirile 

acestora; 

14.  să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul 
străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora ; 

15.  să depoziteze si sa predea operatorului de salubritate reziduurile menajere şi 
materialele refolosibile ; 

16.  sa depoziteze reziduurile agricole numai pe platforme individuale amenajate in 

cadrul gospodariei ; 

17.  reziduurille industriale vor fi depozitate numai în locurile special amenajate sau 

autorizate de autorităţile administraţiei publice locale; 
18.  să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a 

locurilor de parcare pe care le folosesc; 

19.  să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le 
au în proprietate ; 

20.  să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale pentru asigurarea 
igienei publice şi curăţeniei în localităţi  -  

21.  să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii ;  
22.  să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în 

condiţiile şi în termenele stabilite de acestea ; 
23.  să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de 

administratorul domeniului public. 



24.  sa nu arunce deseuri  - menajere, industriale, agricole, rezultate din constructii - pe 

malurile apelor curgatoare,  in albia raurilor, in paduri sau pe pasune comunala.  

 

 

 

 

 

Art. 4.  Nerespectarea sau neîndeplinirea obligaţiilor şi a responsabilităţilor stabilite prin 
prezenta ordonanţă atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, 
după caz, a persoanelor vinovate şi se sancţionează potrivit legii.  
Art. 5.  (1).  Constituie contraventii urmatoarele fapte daca nu au fost savarsite in astfel 

de conditii incat potrivit legii penale sa fie considerate infractiuni  si se sanctioneaza dupa 

cum urmeaza : 

          (2)  institutii publice si persoane juridice : 

d) incalcarea prevederilor art. 2, lit. a), b), c), d) cu amenda de la 500 lei la 1000 lei ;  

e) incalcarea prevederilor art. 2, lit. e), j), k), m), n),  cu amenda de la 500 lei la 1500 

lei ; 

f) incalcarea prevederilor art. 2, lit. f), g), h), i), l),  si p) cu amenda de 1000 lei la 

2500 lei. 

(3) persoane fizice : 

d) incalcarea prevederilorf art. 3, pct. 1), 2), 9), 10) cu amenda de la 300 lei la 500 lei  

e) incalcarea prevederilor art. 3, pct. 6), 7), 8), 11) cu amenda de la 300 lei  la 1000 lei  

f) incalcarea prevederilor art. 3, pct. 3), 4), 5)  12) cu amenda de 500 lei la 2500 lei 

Art. 6. Consiliul local, precum şi primarul răspund de organizarea, conducerea, 
îndrumarea, coordonarea şi controlul întregii activităţi de gospodărire şi înfrumuseţare a 
localităţilor, de păstrarea ordinii şi curăţeniei în comuna 

Art. 7.  Hotararea intra in vigoare in termen de 30 zile de la publicare. La data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară se abrogă. 

Art.8.    Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei 

Dobreni în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamt şi se aduce 
la cunoştinţă publică 

 

 

             Preşedinte de şedinţă,                                                    
             Apintilioaei Maria                                                      Secretar General 

Petrescu Sanda Daniela 

 
 

            Total consilieri locali in functie: 11,  Prezenti: 11 -  Voturi: Pentru 11,  Impotriva: 0,  Abtineri: 0 
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