
R O M Â N I A  
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA BRUSTUROASA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

               HOTARARE 
    privind buna gospodărire, înfrumuseţare şi întreţinere a           
            comunei  Brusturoasa,  judeţul Bacău, în anul 2020 

 
 
 

Consiliul Local al comunei Brusturoasa,   judeţul Bacău; 
Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre privind buna gospodărire, înfrumuseţare şi întreţinere a  

comunei Brusturoasa , judeţul Bacău, în anul 2020  
- referat de aprobare a iniţiatorului proiectului de hotărâre înregistrată la nr.  

2410/28.04.2020; 
- referatul întocmit de  domnul viceprimar,  înregistrat la nr.  2409/28.04.2020 
- prevederile O.U.G. nr. 195^2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi  

completările ulterioare ; 
- prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale ,  

cu modificările şi completările ulterioare ; 
- prevederile O.G. nr. 2/2001 plivind regimul juridic al contravenţiilor, cu  

modificările şi completările ulterioare ;  
 Avizele ale  comisiilor de specialitate   înregistrate la nr.  2983, 2996 ȘI 3008 din  

11.06.2020; 
 In temeiul dispozitiilor art. 129 alin. 7 lit. i), art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit.,a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, P 
 
 

 H O T Ă R Ă Ș T E :  
 

Art.l. - Constituie o obligaţie fundamentală a Consiliului local al comunei 
Brusturoasa, a primarului comunei, a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor 
persoane juridice, precum şi a cetăţenilor comunei Brusturoasa Asigurarea, păstrarea 
curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor comunei Brusturoasa, judeţul Bacău, bună 
gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igienă. 

Art.2. - Activităţile edilitar-gospodăreşti reprezintă ansamblul acţiunilor de utilitate şi 
interes local, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea consiliului local, prin care se asigură 
buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă, precum şi 
înfrumuseţarea localităţilor componente ale comunei Brusturoasa, judeţul Bacău . 

Art.3. - Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar - gospodăreşti, 
constituie o obligaţie permanentă a consiliului local, a primarului, a instituţiilor publice, a 
agenţilor economici, cu sau fară personalitate juridică, precum şi a cetăţenilor comunei 
Brusturoasa. 

Art.4. - Consiliul local, primarul, instituţiile publice precum şi agenţii economici au 
obligaţia să efectueze lucrările de întreţinere şi curăţenie a clădirilor aflate în proprietatea sau 



în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte 
spaţii utilizate de acestea. 

Art.5. - Cetăţenii au obligaţia să asigure îngrijirea locuinţelor aflate în proprietatea 
sau în folosinţa lor, a anexelor gospodăreşti, curţilor, împrejmuirilor şi să păstreze ordinea şi 
curăţenia pea străzi, drumuri, în pieţe, parcuri şi grădini, în celelalte locuri publice, precum şi 
în mijloacele de transport în comun. 

Art.6. - Consiliul local şi primarul au obligaţia să asigure, în condiţiile legii: 
- măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub  

supravegherea organelor de specialitate ale statului ; 
- măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului ; 
-  prevenirea poluării accidentale a mediului său a surselor şi cursurilor de apă, prin  

depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni ; 
- respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi  

urbanism aprobate,  precum şi a normelor privind executarea lucrărilor ; 
- curăţenia străzilor, a locurilor publice, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe străzi  

şi trotuare, depozitarea reziduurilor menajere în locurile stabilite  
- repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podeţelor,  

curăţare şi amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea unor 
drumuri noi; 

- finalizarea construcţiilor începute : 
            - întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică 
a acestora; 
          -  organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor; 
          -   curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea 
terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor;  
         -  amenajarea, potrivit planului urbanistic general şi întreţinerea spaţiilor verzi , a 
parcurilor, a terenurilor de sport şi de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice de 
agrement; 
          - păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea în condiţiile legii, a monumentelor de 
pe teritoriul comunei Brusturoasa . 
  

Art. 7. - Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le 
revin următoarele obligaţii: 

- să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea ,  
prin efectuarea lucrărilor de reparaţii , amenajări şi alte lucrări specifice  

- 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 ; 

- să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor , în curţile interioare şi  
pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum și pe căile de acces ; 

- să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă , prin activităţi  
de curăţare . dezinsecţie şi deratizare; 

- să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum  
şi materialele refolosibile şi numai în locuri special amenajate ; 

- să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţilor 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 a incintelor în care îşi desfăşoară activitatea , potrivit 
normelor stabilite de consiliul local ; 

- să respecte măsurile stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice şi  
curăţeniei în comună Brusturoasa judeţul Bacău; 



- să asigure curăţarea mijloacelor ce transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe  
drumurile publice . 

Art.8. - Toţi cetăţenii comunei Brusturoasa, au obligaţia de a asigura: 
- întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a  

anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora ; 
- curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii ,  

tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit masurilor stabilite de consiliul local; 
- finalizarea construcţiilor începute pe baza autorizaţiilor eliberate de primar, în  

condiţiile şi în termenele stabilite de acesta ; 
- repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor; 
- menţinerea curăţeniei  pe partea carosabilă a străzii sau a drumului,pe porţiunea  

din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; 
- îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care  

locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri; 
- păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice, depozitarea  

gunoaielor în containerele şi în locurile special amenajate ; 
            -  respectarea măsurilor stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice şi 
a curăţeniei în comuna Brusturoasa JudeţulBacău ;    
            - curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice; 
           -  curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aferente proprietăţii. 

Art.9. - Constituie contravenţie în domeniul bunei gospodăriri a comunei 
Brusturoasa,  judeţul Bacău şi se sancţionează cu amendă de la 200 - 1.000 lei persoanele 
fizice şi cu amendă de la 500 la 2.500 lei persoanele juridice, următoarele fapte şi abateri: 

- aruncarea sau depozitarea gunoaielor şi a reziduurilor de orice fel pe drumuri,  
uliţe, şanţuri sau în alte locuri decât cele stabilite de consiliul local şi anume în containere şi 
în locurile special împrejmuite ; 

- transportarea materialelor de orice fel , a furajelor , dejecţiilor , cu mijloace  
neadecvate şi neetanşe , dacă prin acestea se produce murdărirea sau degradarea arterelor de 
circulaţie şi a zonelor verzi aferente; 

- depozitarea sau aruncarea reziduurilor industriale şi menajere în canalizarea  
publică sau alte canale existente pe raza localităţilor , dacă prin aceasta se produce colmatarea 
sau obturarea acestora; 

- distrugerea şanţurilor şi rigolelor aferente tuturor categoriilor de drumuri :  
naţional , judeţene, comunale, săteşti şi de exploatare ; 

- blocarea căilor de acces, a trotuarelor, aleilor cu orice fel de materiale, utilaje 
sau vehicule 

- lăsarea liberă a animalelor pe arterele de circulaţie, în parcuri, plantaţii, spaţii  
verzi şi zone  verzi ; 

- degradarea sau murdărirea clădirilor, împrejmuirilor, indicatoarelor, panourilor de  
reclamă , coşurilor de gunoi şi a altor dotări edilitar gospodăreşti prin fel de fel de inscripţii 
sau cu substanţe chimice sau de altă natură ; 

- deversarea reziduurilor solide, vâscoase sau lichide în   pâraie, şanţuri şi faneţe ,  
care prin scurgerea lor sau antrenarea apelor din precipitaţii duc la poluarea solului şi/sau a 
apelor de suprafaţă sau a pânzei freatice ; 
            - parcarea autovehiculelor şi vehiculelor cu tracţiune animal în parcuri, alei, spaţii 
verzi precum şi în alte locuri ce nu au destinaţie de parcare ; 
            -  refuzul proprietarilor de imobile cu accesul la stradă sau uliţă de a executa curăţenia 
permanentă a trotuarelor, rigolelor şi şanţurilor din dreptul proprietăţii lor; 
            -  depozitarea materialelor de construcţie , furajelor, măsurilor de lemne, efectuarea de 
stoguri, platforme de gunoi pe străzi, uliţe, împiedicând circulaţia pietonilor sau a vehiculelor. 



Art.10. - Constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute la art. 9 se 
face de către primarul comunei Brusturoasa, viceprimar, subofiţerii postului de poliţie şi 
poliția locală. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se va face prin proces-verbal 
întocmit în trei exemplare din care unul se va înmâna sau comunica, după caz în mod 
obligatoriu contravenientului. 

Art.l 1. - Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a 
sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării. 
Plângerea însoţită de procesul verbal se va depune la primărie, iar depunătorului i se va 
înmâna o dovadă în acest sens. 

Plângerea împreună cu dosarul cauzei va fi înaintat de îndată la judecătorie . 
Plângerea suspendă executarea. 

Art. 12. - Contravenientul beneficiază de prevederile O.G. nr. 2/2001, în ceea ce 
priveşte plata în 15 zile a jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenţa hotărâre. 

Art.13. - Secretarul general al comunei Brusturoasa, judeţul Bacău, va comunica un 
exemplar din prezenţa hotărâre primarului comunei Brusturoasa , judeţul Bacău,   va afişa un 
exemplar la sediul primăriei comunei Brusturoasa şi va comunica şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Bacău - Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ. 

 
 
 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
                   CONTRASEMNEAZĂ 

     Constantin Enășoaie                             SECRETAR GENERAL AL UAT   
                Mariana-Simona OPREA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.  40  din   11.06.2020 
Adoptată în unanimitate de voturi 
Consilieri aleşi 13, prezenţi 12 



 
            

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 

 

 


