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PROGRAMUL DE MĂSURI PRIVIND GOSPODĂRIREA ȘI SALUBRIZAREA 

COMUNEI GĂLĂUȚAȘ PE ANUL 2021  

 

 

I. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE CE REVIN AUTORITĂȚILOR 

PUBLICE:  

 

NR. 

CRT. 

OBLIGAȚII ȘI 

RESPONSABILITĂȚI 

CONFORM O.G. NR. 

21/2002 

MĂSURI TERMENE ȘI 

RESPONSABIL 

 

1 Măsuri corespunzătoare 

pentru conservarea şi 

protecţia mediului 

Lucrări pentru întreținerea zonelor și 

spațiilor verzi 

Permanent 

Viceprimar 

 

Plantare arbori, arbuști și flori Aprilie-mai 2021 

Viceprimar/Primar  

2 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 

 

Întocmire program control trimestrial 

a zonelor unde este posibilă 

depozitarea necontrolată a deșeurilor 

menajere și a deșeurilor rezultate în 

urma prelucrării lemnului  

Mai 2021 

Viceprimar 

Eliminarea depozitelor ilegale/ad-hoc 

de deșeuri în zonele retrase de pe 

marginea drumurilor, a cursurilor de 

apă ori de pe terenurile forestiere 

Iunie 2021 și 

Permanent 

Viceprimar cu 

sprijinul Postului de 

Poliție 

Instalarea de indicatoare privind 

restricționarea depozitării deșeurilor 

în locuri nepermise  

2021 

Viceprimar 

3 Realizarea unor sisteme 

moderne de colectare, 

depozitare, transport şi 

prelucrare a deşeurilor 

şi gunoaielor; 

amenajarea unor locuri 

speciale de depozitare în 

fiecare localitate; 

 

Colectarea gunoiului menajer de pe 

raza comunei, cu strictă regularitate 

Permanent-conform 

graficului de 

colectare-de 2 ori pe 

lună 

 Viceprimar; 

Operatorul delegat al 

serviciului de 

salubrizare  

 



Amenajare locuri speciale de 

depozitare a deșeurilor, în funcție de 

necesități 

2021 

Viceprimar 

4 Respectarea 

prevederilor legale şi a 

documentaţiilor de 

amenajarea teritoriului 

şi urbanism aprobate, 

precum şi a normelor 

privind executarea 

construcţiilor 

Urmărirea modului de executare a 

lucărilor de construire și a respectării 

disciplinei în construcții 

Permananet 

Compartiment 

Urbanism 

 

Se va urmări ca lucrările autorizate și 

începute să se încadreze în termenele 

stabilite prin autorizația de construire 

Permanent 

Compartiment 

Urbanism 

 

Inventarierea drumurilor care s-au 

degradat în perioada de iarnă în 

vederea efectuării lucărilor necesare 

01.06.2021 

Viceprimar 

Respectare PUG și PUZ și a 

normelor legale privind construcțiile- 

control permanent al respectării 

legislației în domeniul construcțiilor 

 

Permanent 

Compartiment 

Urbanism 

5 Curăţenia străzilor, 

pieţelor şi a celorlalte 

locuri publice, 

îndepărtarea zapezii, a 

ghetii de pe străzi şi 

trotuare, colectarea şi 

depozitarea reziduurilor 

menajere şi stradale, 

sortarea şi valorificarea 

resurselor materiale 

refolosibile; 

 

Responsabilizarea tuturor locuitorilor 

în menținerea curățeniei pe domeniul 

public în dreptul locuinței fiecărui, 

alături de consilierul responsabil în 

zonă și sector 

 

Permanent 

Viceprimar, 

Consilieri locali 

Efectuarea și menținerea curățeniei și 

a trotuarelor, a părții carosabile a 

străzii sau a drumului, a locurilor de 

parcare pe care le folosesc și să 

îndepărteze gheața și zăpada de pe 

trotuarele din dreptul imobilelor și 

incintelor în care își desăfoară 

activitatea 

 

Lunile 1-3; 

Lunile 11-12; 

Viceprimar 

Colectarea gunoiului menajer de pe 

raza comunei, cu strictă regularitate 

Permanent-conform 

graficului de 

colectare-de 2 ori pe 

lună Viceprimar; 

Operatorul delegat al 

serviciului de 

salubrizare  

Sortarea şi valorificarea resurselor 

materiale refolosibile 

Permanent 

Viceprimar 

Prin operatori atestați 

 



6 Repararea şi întreţinerea 

străzilor, a drumurilor 

comunale, podurilor, 

podetelor, curăţarea şi 

amenajarea şanţurilor, 

modernizarea 

drumurilor existente şi 

realizarea unor drumuri 

comunale noi; 

 

Modernizare drumuri de interes 

local/ realizarea de drumuri 

comunale noi,conform programului 

de investiții  

Permananent 

Primar/Viceprimar 

Întreținere străzi/drumuri  Permananent 

Primar/Viceprimar 

Întreținerea și curățarea permanantă a 

șanțurilor, rigolelor aferente 

drumurilor publice, a podețelor și 

podului 

Permanent 

Viceprimar 

7  Întreţinerea în buna 

stare a construcţiilor 

existente, repararea şi 

zugrăvirea periodică a 

acestora; 

Înștiințarea în scris, a proprietarilor 

clădirilor neîntreținute pentru 

efectuarea lucărilor de renovare a 

fațadelor 

15 mai 2021 

Compartiment 

urbanism 

8 Finalizarea 

construcţiilor începute 

 

Identificarea construcțiilor începute 

și nefinalizate, lăsate în paragină, și 

comunicarea către proprietari pentru 

a le finaliza sau demola  

Permanent 

Compartiment 

Urbanism 

9 Organizarea de acţiuni 

pentru salubrizarea şi 

igienizarea localităţilor; 

curăţenia şi salubrizarea 

digurilor şi a malurilor, 

a cursurilor de apa, 

asanarea terenurilor 

insalubre şi prevenirea 

poluării apelor; 

 

Salubrizarea și degajarea cursurilor 

de apă/pâraielor de toate obstacolele 

care pot împiedica curgerea apei, 

asigurarea secțiunii de scurgere a 

podurilor și podețelor și curățarea 

șanțurilor și a rigolelor de scurgere a 

apelor pluviale; sesizarea SGA 

Mureș despre asemenea lucări 

necesare pe cursurile de apă ce intră 

în competență 

Permanent 

Viceprimar Serviciul 

Voluntar pentru 

Situații de Urgență 

10 Repararea, întreţinerea 

şi modernizarea reţelei 

de distribuţie a apei; 

 

Extinderea rețelei de apă potabilă și 

realizarea branșamentelor la apa 

potabilă 

2021 

Viceprimar 

Serviciul Public de 

Alimentare cu Apă și 

de Canalizare al 

comunei Gălăuțaș 

11 Canalizarea şi epurarea 

apelor uzate şi pluviale 

Realizarea branșamentelor la 

canalizare 

2021 

Viceprimar 

Serviciul Public de 

alimentare cu apă și 

de Canalizare al 

comunei Gălăuțaș 

12 Buna organizare şi 

funcţionare a transport-

lui în comun, păstrarea 

curăţeniei şi aspectului 

corespunzător al 

vehiculelor, întărirea 

ordinii şi disciplinei; 

Acordarea, modificarea, prelungirea, 

suspendarea și retragerea autorizației 

de transport pentru serviciul de 

transport public de persoane în regim 

de taxi în comuna Gălăuțaș, în 

condițiile legii .  

 

Autoritatea de 

autorizare pentru 

serviciul public de 

transport local de 

persoane în regim de 

taxi pe raza comunei 

Gălăuțaș. 



13 Amenajarea, potrivit 

planului urbanistic 

general, şi întreţinerea 

spaţiilor verzi, a 

parcurilor, gradinilor 

publice, a terenurilor de 

sport şi de joaca pentru 

copii, a celorlalte locuri 

publice de agrement; 

 

Reparații locuri de joacă copii  2021 

Viceprimar 

Întreținere spații verzi, parcuri, 

terenuri de sport și a celorlalte locuri 

publice de agrement 

Permanent 

Viceprimar 

Persoana responsabilă 

Baza de agreement 

Școala Gimanzială 

Dumitru Gafton 

Gălăuțaș 

Modernizare spațiu public zona 

Blocuri vechi, în comuna Gălăuțaș, 

județul Harghita  

2021  

Primar 

Sistematizare orizontală Colonia I, în 

comuna Gălăuțaș, județul Harghita 

2021  

Primar 

14 Păstrarea curăţeniei şi 

respectarea normelor 

igienico-sanitare în 

cinematografe, teatre, 

sali de sport, stadioane 

şi în celelalte unităţi de 

cultura şi sport aflate în 

proprietatea unităţii 

administrativ-teritoriale 

sau în administrarea 

consiliului local; 

Activități de deratizare și dezinsecție 

la clădirile: primărie, cămin cultural, 

bibliotecă, școli și grădinițe 

2021 

Viceprimar 

Școala Gimnazială 

Dumitru Gafton 

Gălăuțaș 

15 Educarea copiilor 

privind importanța 

protejării naturii și a 

mediului de viață, a 

sănătății 

Informări și dezbateri privind 

normele juridice și măsurile 

contravenționale în domeniul 

protecției mediului, proteției sănătății 

în cadrul orelor de consiliere și 

orientare a elevilor/orelor de 

dirigenție 

 

Permanent 

Școala Gimnazială 

Dumitru Gafton 

Gălăuțaș 

Organizarea și derularea în școli a 

acțiunilor ”Luna curățeniei” și a 

concursului ”Proiecte de mediu”, la 

toate nivelurile (învățământ primar, 

gimnazial) 

 

Mai 2021 –Iunie 2021 

Școala Gimnazială 

Dumitru Gafton 

Gălăuțaș 

16 Consțientizarea 

populației și eliminarea 

lipsei de ineters și de 

spirit civic a acesteia în 

ceea ce privește 

gospodărirea, 

salubrizarea și 

Acțiuni comune având ca obiectiv 

creșterea nivelului de educație și 

conștientizare a populației în spiritul 

protecției mediului, ecologizării 

acestuia și reciclării materialelor 

refolosibile; informarea agenților 

economici și a populației despre 

Iunie 2021 și 

permanent 

Primăria 

Consilierii locali 

Școlile și grădinițele 

din localitate 



înfrumusețarea 

localității 

interzicerea depozitării materialelor 

și deșeurilor de orice natură pe 

malurile cursurilor de apă și 

sancțiunile în caz de nerespectare; 

acșiunile vor fi promovate prin 

pliante, afișe, site-ul primăriei, rețele 

de socializare 

 

 

II. Membrii Consiliului Local sunt repartizaţi pe zone in vederea prevenirii, organizării 

și menținerii lucrărilor de îngrijire, buna gospodărire și înfrumusețare, contribuind 

astfel în mod direct la schimbarea aspectului general al comunei, după cum urmează: 

 

            -Dl consilier Urzică Ilie-Vasile- zona Deluț, Poiana, Dealul Armanului;  

 -Dl consilier Marc Alexandru- satele Nuteni, Zăpode,  Albie Pârâu Zăpode; 

 -Dl consilier local Ișan Alexandru -Centru , zona blocuri vechi, Albie Mureș.  

 -Dl consilier Kovacs Iosif  -Centru, zona blocurile noi, Colonia III;  

 -Dl consilier local Urzică Sorin-Marin-Colonia I, Colonia II, albie Mureș; 

- dl viceprimar-consilier local Ţăran Ioan- pășunile comunei Gălăuțaș; 

 -Dl consilier local Tompea Emil/dl consilier local Țăran Doru- Centru(Uliță) –Plopiș, 

Preluca; 

 -Dna consilier local  Țăran Marius - Zona Școlă, Primărie, Turnul de apă; 

 -Dna consilier local Tornea Ramona-Cristina-Maria - Centru-zona Blocuri vechi; 

 -dl consilier Rugină Dumitru- Gălăuțaș-Pârău, Albie Pârâu Gălăuțaș; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. OBLIGAŢIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE CE REVIN INSTITUŢIILOR 

PUBLICE ŞI PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE DIN COMUNA 

GĂLĂUȚAȘ 

 

    Art. 1.(1) Instituţiilor publice şi persoanelor fizice şi juridice le revin următoarele obligaţii: 

 

     a) să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietatea sau folosința 

acestora, 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 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;  

     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;  

     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 primari, 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.  

 

      (2) În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la pct. II, art. 1 alin. (1) lit. d), e), f), h), i) 

şi k) în termenele notificate de primar, de 30 de zile, sau de persoanele împuternicite de acesta, 

primarul poate aproba executarea de către autoritatea administraţiei publice locale a acţiunilor de 

curăţare şi igienizare. Lucrările se efectuează în numele şi pe cheltuiala proprietarilor notificaţi, 

în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul local, cu condiţia constituirii 

dreptului de creanţă şi a recuperării cheltuielilor de la proprietarii notificaţi în condiţiile legii. 

 

     (3)  În toate cazurile în care proprietarul notificat conform alin. (2) nu permite accesul în 

imobilul supus lucrărilor de intervenţie în vederea executării acestora de către autoritatea 

administraţiei publice locale, primarul solicită autorizarea instanţei judecătoreşti competente, prin 

ordonanţă preşedinţială, dată cu citarea părţilor. 

    



 

IV -SANCTIUNI 

 

 ART.1.Nesocotirea sau neândeplinirea obligațiilor stabilite conform prezentului program 

atrage răspunderea contravențională a persoanelor vinovate și se sancționează astfel : 

a) cu amendă de la 100 lei la 300 lei pentru neândeplinirea obligațiilor prevăzute la pct II, 

art.1, alin. (1) , lit a) și b) ;  

b) cu amendă de la 300 lei la 500 lei pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la pct. II, 

art. 1, alin. (1) lit c), d), e), f), g) , k), l), m) ; 

c) cu amendă de la 500 lei la 800 lei pentru neândeplinirea obligațiilor prevăzute la pct. II, 

art. 1, alin (1), lit. e), h), lit.i) ; 

  

 ART.2.Constatarea si aplicarea contravențiilor se va face de către primar și persoanele 

împuternicite în acest scop de către acesta, precum și de către organele de poliție.  

 ART.3. Sumele provenite din amenzile aplicate de către primar sau de către persoanele 

împuternicite în acest sens, precum și de organele de poliției se fac venit la bugetul local.   

 ART. 4. Prevederile prezentului program se completează cu dispozițiile Ordonanței 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravețiilor, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Gălăuţaş, la  31 martie 2021 

 
  

Președinte de ședință,                   Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,                  Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

  ………………………                                    ………………………     

     Doru ȚĂRAN                  Monica-Camelia MORAR 

 

 

 

 


