Anexa nr.1 la
Hotararea Consiliul Local Gălăuţaş nr. 30 /2018

PLAN DE MĂSURI
PRIVIND GOSPODĂRIREA ŞI ÎNFRUMUSEŢAREA COMUNEI GĂLĂUŢAŞ
CAPITOLUL 1-DISPOZITII GENERALE
ART.1-(1) Activitatile edilitar –gospodaresti reprezinta ansamblul actiunilor de utilitate
si interes local, desfasurate din initiativa si sub organizarea autoritatii administratiei publice
locale, prin care se asigura buna gospodarire, pastrarea curateniei, respectarea normelor de
igiena, precum si infrumusetarea localitatii.
-(2) Pentru realizarea actiunilor de infaptuire si pastrare a curateniei in interiorul
localitatii si in afara acesteia, efectuarea la timp a activitatilor gospodaresti, asigurarea
participarii cetatenilor, a institutiilor publice si agentilor economici,cu sau fara personalitate
juridica, la acestea, este necesar a se stabili masurile ce se impun in acest sens.
-(3)Prezentul plan de masuri, stabileste obligatiile permanente si raspunderile ce
revin Consiliului Local, primarului, institutiilor publice din comuna, agentilor economici locali,
precum si tuturor cetatenilor pentru buna gospodarire,pentru instaurarea unui climat de ordine
si curatenie pe intreg teritoriul localitatii Galautas.
ART.2.-(1)Consiliul Local, prin actele normative adoptate si nemijlocit prin consilierii sai,
precum si primarul , autoritatile si institutiile publice, agentii economici cu sau fara
personalitate juridica, toti cetatenii, au ca obligatie permanenta sa participe la activitati edilitargospodaresti.
-(2)Consiliul Local Galautas si primarul comunei raspund de organizarea,
conducerea, indrumarea, coordonarea si controlul intregii activitati de gospodarire si
infrumusetare a localitatii,de pastrare a ordinii si a curateniei.
ART.3.-In temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr.21/2002 privind gospodarirea
localitatilor urbane si rurale , aprobata prin Legea nr. 515/12 iulie 2002, cu modificari si
completari ulterioare, cu privire la indeplinirea atributiilor ce revin Consiliului Local si
Primarului comunei,se stabilesc urmatoarele masuri:
(1)Cetatenii localitatii(persoane fizice):
a) au obligatia sa asigure ingrijirea locuintelor aflate in proprietatea sau folosinta lor , a
anexelor gospodaresti ,curtilor,imprejmuirilor(gardurilor)
b) curatarea fatadelor locuintelor si a altor constructii amplasate la frontul strazii,
tencuirea si zugravirea periodica a acestora, conform prevederilor legale;
c) finalizarea constructiilor incepute pe baza autorizatiilor eliberate de primar in
conditiile si termenele stabilite de acestea;
d) mentinerea curateniei pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau drumului pe
portiunea din dreptul gospodariei si a locurilor de parcare pe care le folosesc;
e) intretinerea permanenta a santurilor care trec prin dreptul gospodariei proprii si
terenurile aferente acestora (cosit,curatat.taluzat) fara ca materialele rezultate din
amenajarea santurilor sa fie depozitate pe marginea carosabilului strazilor sau
drumurilor;
f) se interzice depozitarea materialelor lemnoase,a materialelor de constructie sau a
utilajelor indiferent de felul acestora, care blocheaza santurile sau accesul pe
drumurile publice din localitate;
g) se interzice cu desavarsire aruncarea in santuri, pe strazi sau drumuri a oricaror
gunoaie menajere sau rezultate din diferite activitati gospodaresti;
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h) este total interzis a se arunca sau depozita în/sau pe malurile apelor curgatoare de pe
teritoriul comunei a oricaror gunoaie sau deseuri rezultate din activitatile
gospodaresti; este infiinţat şi delegat Serviciul public de salubrizare a comunei
Gălăuţaş, şi se asigură ridicarea deşeurilor menajere de două ori pe lună, de către
operator atestat, SC RDE SRL, fiecare proprietar beneficiar al serviciului fiind obligat
de a scoate la drum, in pubele sau saci de plastic, resturile menajere din gospodărie.
i) se interzice astuparea sau blocarea santurilor de la strazi sau drumuri comunale in
scopul de a crea acces spre terenurile agricole;
j) acolo unde sunt amenajate trotuare betonate,pietruite sau cu gazon,in dreptul
propriilor gospodarii ,au obligatia sa le curete de zapada si gheata in termenul cel mai
scurt(24 ore);
k) atelajele cu tractiune animala si toate categoriile de autovehicule nu au voie sa
stationeze sau sa parcheze pe carosabilul sau trotuarele din centrul comunei (in
principal din preajma localurilor publice sau a caminului cultural);
l) toti cetatenii au obligatia de a pastra curatenia pe arterele de circulatie, in piata;
m) curatarea si intretinerea santurilor,rigolelor si podetelor aferente proprietatii.
n) Proprietarii de locuinte, asociatia de proprietari(locatari) si agentii economici au
obligatia de a incheia contracte cu societatea de salubrizare care functioneaza pe raza
comunei Gălăuţaş.
o) Se interzice circulația cailor pe drumurile publice fără a avea amplasată în partea
dorsală o traistă pentru nevoile fiziologice;
p) curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile
publice din şantiere, zone agricole, etc., prin orice mijloc propriu prin care se
îndepărtează noroiul de pe anvelope, în aşa fel încât acesta să nu fie împrăştiat pe
carosabil.
(2) Institutiile publice:
a) acestora le revin toate sarcinile si obligatiile,precum si interdictiile prevazute
la alin.1 lit.a,b,c,d,e.f,h,j,m,n;p
b) societatea de salubrizare are obligatia de a transporta ritmic deseurile menajere,
respectand planificarile prevazute in contractele incheiate.
(3) Agentii economici:
a) la fel ca si la institutiile publice si agentilor economici din comuna le revin toate
sarcinile si obligatiile,precum si interdictiile prevazute la alineatul 1 lit.a,b,c,d,e,f,
h,j,m,n; p
b) agentii economici au obligatia sa ingrijeasca constructiile aflate la frontul strazilor sau
drumurilor, prin tencuirea si zugravirea periodica a acestora;
c) terasele aflate la strada vor fi intretinute intr-o permanenta stare de curatenie,
proprietarii acestora avand obligatia sa-si confectioneze cosuri de gunoi care sa fie
amplasate pe aceste terase, iar golirea acestor cosuri sa se faca zilnic;
d) se interzice aruncarea sau depozitarea in/sau pe malurile apelor curgatoare de pe
teritoriul comunei,a ambalajelor,rezidurilor sau deseurilor ,indiferent de natura lor,
rezultate din procesele de productie sau activitatile comerciale desfasurate de acestia;
e) agentilor economici le este interzisa parcarea utilajelor sau autovehiculelor proprii pe
trotuare sau carosabilul aflat in dreptul magazinelor,barurilor sau unitatilor de
productie proprii, stationarea fiind permisa doar atat cat se face aprovizionarea cu
marfuri, materie prima sau incarcarea ambalajelor de schimb si a produselor unitatii
respective;
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f) agentilor economici care proceseaza material lemnos le este interzisa depozitarea
bustenilor,cherestelei,deseurilor rezultate din procesul tehnologic pe domeniul public
(sosele, drumuri comunale) sau pe terenuri virane,doar daca au fost incheiate cu
Primaria comunei contracte de inchiriere, pentru acestea din urma interdictia nu se
aplica;
(4) Consiliul Local –Primarul:
a) organizarea de actiuni pentru salubrizarea si igienizarea localitatii(golirea ritmica a
cosurilor de gunoi amplasate pe strada principala,curatenia si salubrizarea
malurilor,a cursurilor de apa, asanarea terenurilor insalubre si prevenirea poluarii
apelor etc);
b) dezapezirea drumurilor comunale .
c) membrii Consiliului Local sunt repartizaţi pe zone in vederea prevenirii,
organizarii si mentinerii lucrarilor de ingrijire, buna gospodarire si infrumusetare,
contribuind astfel in mod direct la schimbarea aspectului general al comunei, după
cum urmează:
-Dl consilier Morar Petru- zona Deluț, Poiana;
-Dl consilier Marc Alexandru- satele Nuteni, Prelucă, Albie Pîrâu Zăpode;
-Dl consilier local Işan Alexandru -Centru , zona blocuri vechi , Albie Mureș.
-Dl consilier Kovacs Iosif -Centru, zona blocurile noi, Colonia III;
-Dl consilier local Urzică Sorin-Marin-Centru-Colonia II
- dl viceprimar-consilier local Ţăran Ioan- pășunile comunei Gălăuțaș
-Dl consilier local Tompea Emil- Centru(Uliță) –Plopiș;
-Dna consilier local Tornea Ramona-Cristina-Maria- Zona Școlă, Primărie, Turnul de apă;
-Dna consilier local Stînă Gabriela- Centru-zona Blocuri vechi-Dealul Armanului
-dl consilier Rugină Dumitru- Gălăuțaș-Pîrâu, Albie Pîrâu Gălăuțaș;
-dl consilier Barabas Lajos- Colonia I, Albie Mureș
CAPITOLUL II-ALTE DISPOZITII
ART.4.-(1)Consiliul Local stabileste ca cetatenii localitatii care beneficiaza de ajutoare
sociale si sunt apti de munca , sa contribuie direct, prin munca manuala sau cu atelajele , in
contul celor de pana la 72 de ore/luna la:
a) repararea si intretinerea drumurilor si trotuarelor;
b) saparea si amenajarea santurilor si rigolelor ,aferente ulitelor si
drumurilor comunale;
c) amenajarea si intretinerea podurilor,podetelor;
d) curatarea albiei paraielor,a malurilor apelor curgatoare de pe teritoriul
comunei;
e) amenajarea si intretinerea locurilor de depozitare a gunoaielor;
f) curatarea si amenajarea locurilor virane;
g) alte masuri stabilite de primar.
(2)Consiliul Local poate stabili ca prevederile art.4 alin.1 lit.a,d, e ,f,g, sa fie
indeplinite si de catre ceilalti cetateni ai localitatii, fie prin munca directa, fie prin contributie
baneasca,dar aceasta numai dupa consultarea prealabila prin referendum local, organizat in
conditiile legii.
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CAPITOLUL III-SANCTIUNI
ART.5.Contravenientii, indiferent care sunt acestia: persoane fizice, institutii publice sau
societati comerciale, vor suporta contraventii in conformitate cu prevederile O.G.nr.2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor,aprobata prin Legea nr. 180/11 aprilie 2002,cu
modificari si completari ulterioare, cap.I, art.1, art.2 alin.2 si 3,art.5 alin 2 lit.a,b,alin.3 lit.b,c,art.8
alin.1,2 si 3,art.10 alin.3.
ART.6.(1).Constituie contraventie orice incalcare cu vinovatie a prevederilor cuprinse la
art.3,alin.1 lit a,b,c,d,e,f,g,h,I,j,k,l,m,n,o,p,alin.2 lit.a,alin.3 lit.a,b,c,d,e,f,m,din prezenta hotarare si
vor fi sanctionate dupa caz,astfel:
a) avertisment scris;
b) amenda contraventionala;
c) suspendarea sau anularea,dupa caz,a avizului,acordului sau
autorizatiei de exercitare a unor activitati;
d) inchiderea unitatii;
e) suspendarea activitatii agentului economic.
(2)Cu avetisment scris vor fi sanctionate ,intr-o prima faza urmatoarele contraventii:
a) persoane fizice:toate contraventiile de la art.3,alin.1 lit.a,b,c,d,f,l,m,n;o, p
b) institutii publice:toate contraventiile de la art.3 alin.1,lit.a,b,c,d,e,f,m,n;p
c) agentii economici:toate contraventiile de la art.3 alin. 1 lit.c,d,e,f,m,n,p si
alin.3 lit.b,c,e,f;
(3) Cu amenda contraventionala :aceasta sanctiune se aplica astfel:
a) tuturor contravenientilor carora li s-a aplicat sanctiunea stabilita la
art.6,alin.2 lit.a,b,c;
b) direct,tuturor contravenientilor,astfel:
1.persoane fizice:toate contraventiile de la art.3 alin.1,lit.g,h,I,j,k;
2.institutii publice:toate contraventiile de la art.3 alin.1 lit.h si j;
3.agentii economici:toate contraventiile de la art.3 alin.1 lit.j,alin.3 lit.d.
ART.7.Cuantumul amenzilor contraventionale este cel prevazut in anexa nr.2.
ART.8.Suspendarea sau anularea, dupa caz, a avizului, acordului sau autorizatiei de
exercitare a unei activitati se aplica agentilor economici daca nu s-au conformat nici dupa
sanctionarea cu avertisment scris sau amenda contraventionala.
ART.9.Suspendarea activitatii agentului economic sau inchiderea unitatii daca nu s-a
conformat dupa ce i-au aplicat sanctiunile prevazute la art.6, 7 si 8 ale prezentei hotarari.
ART.10.Constatarea si aplicarea contraventiilor se va face de catre primar si persoanele
desemnate de catre acesta,precum si de catre lucratorii postului local de politie.
ART.11.Contravenientul poate achita, pe loc sau in cel mult , 48 de ore de la data
incheierii procesului verbal, ori dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul
amenzii prevazute in anexa nr. 2.
ART.12.Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostinta cetatenilor localitatii,
institutiilor publice si agentilor economici prin afisarea acesteia in locurile stabilite.
Galautas, la 30 martie 2018
Președinte de ședință,
Consilier local,
Rugină Dumitru

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaş
Morar Monica-Camelia
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Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Gălăuţaş nr. 30/2018
CUANTUMUL SANCTIUNILOR PENTRU CONTRAVENTIILE DE LA ART.3(IN LEI)
Art.3.alin.1,alin.2 lit.a),alin.3 lit. a)
litera

Persoane fizice
Alin.(1)
25-50
25-50
25-100
25-35
25-50
50-300
25-100
50-100
50-100
30-60
100-200
25-35
25-35
100-200
100-200
200-300

Institutii publice
Alin.(2)lit. a)
30-60
30-60
50-500
50-100
50-100
50-400
-50-100
-50-100
--50-100
100-200
500-600

Agenti economici
Alin.(3)lit. a)
50-100
50-100
100-1000
100- 300
100- 500
200-1000
---100-200
--50-100
200-1000
500-600

Obs.

litera

Persoane fizice

Institutii publice

Agenti economici
Alin.3

obs

a.
b.
c.
d.
e.
f.

-------

-------

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
Art.3.alin.3

1000-2000
200- 400
1000-2000
200- 1000
1000-2000

Galautas, la 30 martie 2018
Președinte de ședință,
Consilier local,
Rugină Dumitru

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaş
Morar Monica-Camelia
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