ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ

PROGRAMUL
privind înfrumusetarea si gospodarirea
comunei Izvoarele Sucevei,judetul Suceava
CAP.I. Dispoziţii generale:
Art.1: Buna gospodărire a comunei Izvoarele Sucevei, păstrarea curăţeniei, respectarea
strictă a normelor de igienă, precum şi activitatea de gospodărire, constituie o îndatorire
civică a agenţilor economici, instituţiilor publice, a altor persoane juridice şi a tuturor
locuitorilor comunei.
Art.2: Sub organizarea autoritatii administratiei publice locale se vor desfasura activitati
edilitaro-gospodaresti,care reprezinta ansamblul actiunilor de utilitate si interes local,prin
care se va asigura buna gospodarire,pastrarea curateniei,respectarea normelor de
igiena,precum si infrumusetarea satelor comunei.
Art.3:Primarul si viceprimarul comunei raspund de organizarea, conducerea,
indrumarea,coordonarea si controlul intregii activitati de gospodarire si infrumusetare a
satelor comunei,de pastrarea ordinii si curateniei in comuna.
Art.4: Se va avea in vedere asigurarea participarii cetatenilor,institutiilor
publice,agentilor economici,cu sau fara personalitate juridica, la realizarea actiunilor de
infaptuire si pastrare a curateniei in interiorul unitatilor si in afara acestora,la efectuarea la
timp a activitatilor gospodaresti.
CAP.II Obligaţiile instituţiilor publice și ale persoanelor fizice și juridice
Art.5: (1) Instituţiile publice, precum şi alte persoane fizice si juridice din comuna
Izvoarele Sucevei au obligaţia să efectueze lucrările de întreţinere şi curăţenie a clădirilor şi
terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor,
împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea.
(2) În acest scop le revin următoarele obligaţii:
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, potrivit măsurilor stabilite de
consiliile
locale;
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, potrivit normelor stabilite
de
consiliile
locale;
f) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi
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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, potrivit normelor stabilite
de
consiliile
locale;
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.
n) să păstreze și să conserve monumentul aflat pe teritoriul comunei Izvoarele Sucevei.
Art.6: Viceprimarul comunei va comunica conducătorilor instituțiilor publice și
persoanelor juridice precum, prin afișare și tuturor cetățenilor comunei, obligațiile ce le revin,
stabilite cf. art.5 din prezenta hotărâre.
CAP.III: SANCŢIUNI
Art.7: Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari,constituie contraventie si se
sanctioneaza dupa cum urmează:
a) cu amenda de 150 lei,contraventiile prevazute la art.5 lit.a)-e) ;
b) cu amenda de 250 lei,contraventiile prevazute la art.5 lit.f)-j);
c) cu amenda de 400 lei contraventiile prevazute la art.5 lit.k)-n).
Art.8: In cazul in care se constata ca prin savarsirea contraventiei s-au produs pagube
materiale,sau de alta natura ,tariful de evaluare al acestora va fi constatat printr-un deviz
intocmit de compartimentul de specialitate. Pagubele vor atrage atat raspunderea materiala
cat si penala a contravenientului .
Art.9: Constatarea si sanctionarea contraventiiolor prevazute de prezenta hotarare se
va face de primarul comunei si de imputernicitii acestuia.
Art.10:Primarul şi viceprimarul comunei vor aduce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Primar,
Mihail MECHNO
Viceprimar,
Marian MECHNO
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