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HOTARÂREA Nr. 38/2012
privind stabilirea de masuri pentru gospodarirea si înfrumusetarea
Comunei Mihaileni .

Consiliul Local al comunei Mihaileni,
Analizând Raportul si Proiectul de hotarâre prezentat de primarul comunei,
privind stabilirea obligatiilor si responsabilitatilor privind gospodarirea comunei
Mihaileni, avizat de comisiile de specialitate ale Consiliului local;
Respectând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în
administratie publica;
In baza prevederilor art. 12 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor
urbane si rurale cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 36 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
modificata si completata de Legea nr. 286/2006:

HOTARASTE:
Art.1. Se stabileste masurile de gospodarire si înfrumusetare a comunei Mihaileni
astfel:
1.1. Obligatiile viceprimarului:
- organizarea de actiuni pentru salubrizarea si igienizarea localitatii.
- întretinerea în buna stare a constructiilor în care îsi desfasoara activitatea
Administratia Publica Locala, a unitatilor de învatamânt si cultura , repararea si
igienizarea periodica a acestora.
- supravegherea masurilor stabilite prin prezenta hotarâre.
1.2. Obligatiile si raspunderile institutiilor publice, agentilor economici si ale
persoanelor fizice si juridice:
a) sa întretina în stare corespunzatoare locuintele sau imobilele în care îsi
desfasoara activitatea prin efectuarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a altor
lucrari specifice:
b) sa asigure repararea, spalarea geamurilor si a vitrinelor, înlocuirea celor sparte,
întretinerea firmelor si a fatadelor imobilelor, inclusiv spalarea, curatarea si
zugravirea periodica a acestora ;
c) sa execute si sa amenajeze santurile de scurgere a apei, astfel:
- prin executarea si amenajarea corespunzatoare a santurilor aferente proprietatii
(indiferent daca se afla în intravilan sau extravilan) sa asigure dimensiunile
minime acestuia de 80 cm latime la suprafata, 60 cm latime la fund si 60 cm
adâncime

-

asigurarea aceleasi dimensiuni si la trecerea pe sub podete iar în cazul tevilor
de scurgere diametrul acestora nu poate sa fie mai mica de 60 cm.
- materialul rezultat ca urmare a curatirii, trebuie colectat si înlaturat de pe
marginea drumului
- întretinerea trebuie efectuata de cel putin 2 ori pe ani în perioada 1-31 martie si
1-31 octombrie.
d) sa efectueze si sa mentina curatenia trotuarelor, a partii carosabile a strazii sau a
drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc si sa îndeparteze zapada si
gheata de pe trotuarele din dreptul locuintei sau imobilelor si incintelor în care îsi
desfasoara activitatea ;
e) sa asigure curatarea mijloacelor de transport si a utilajelor la intrarea acestora
pe drumurile publice;
f) pastrarea curateniei pe arterele de circulatie, în piete, oboare, târguri si parcuri ,
locuri de joaca pentru copii si în alte locuri publice;
Art.2. Nesocotirea sau neîndeplinirea obligatiilor si responsabilitatilor stabilite prin
prezenta hotarâre atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala, dupa caz, a
persoanelor vinovate si se sanctioneaza potrivit prezentei hotarâri.
Art.3. Neîndeplinirea obligatiilor stabilite la art.1 constituie contraventii si se
sanctioneaza dupa cum urmeaza :
- cu amenda de la 50 lei – 100 lei neîndeplinirea obligatiilor prevazute
la art.1 pct.1.2. lit. a, b, d, e, si f .
- cu amenda de la 100 lei – 500 lei neîndeplinirea obligatiilor prevazute
la art.1 pct. 1.2. lit. c
Art.4. Constatarea contraventiilor se face de catre viceprimarul comunei, iar aplicarea
sanctiunilor se face de catre primar sau de persoanele împuternicite ale acestuia,
conform prevederilor O.G. nr. 2/2001 privind Regimul juridic al contraventiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art.5. Viceprimarul comunei raspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotarâri.
Art.6. Prezenta hotarâre intra în vigoare începând cu 01 octombrie 2012, odata cu
intrarea în vigoare se abroga hotarârile similare luate de catre Consiliul local
Mihaileni.
Art.7. Prezenta hotarâre se comunica de catre secretarul comunei Mihaileni primarului
si viceprimarului comunei Mihaileni, Institutiei Prefectului Judetului Harghita, si se
aduce la cunostinta publica prin afisare.
Mihaileni, la data de 13.09.2012
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