
JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI LISA

HOTARAREA Nr. 19
din 01.03.2013

privind stabilirea unor obligalii ale agentilor economici, institutiilor si
cetatenilor tn gospodarirea, intretinerea si curatenia
satelor apartinand comunei Lisa pentru anul 2013

Consiliul local al comunei Lisa, judetul Brasov, intrunit in sedinta ordinara la data 6le
01.03.2013,

Avdnd in vedere prevederile OUG. 19512005 privind proteclia mediului qi OUG 16412008
pentru modificarea OUG 19512005, prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr. 53611997 pentrg
aprobarea Normelor de igiend gi a recomanddrilor privind mediul de via{[ al popula]iei, ale Ordonanlei
Guvernului nr.2112002 privind gospoddrirea localitdlilor urbane qi rurale, prevederile Legii nr. I0ll\gg -
legea apelor , asa cum a fost modificata , a OUG 212001 privind regimul juridic al contraventiilor, a
Ordonantei Guvernului m.2l200l privind regimul juridic al contravenJiilor, prevederile Legii nr. I0Tllgg
- legea apelor , asa cum a fost modificata ,

In conformitate cu prevederile afi. 36 alin2,lit.b, ale alin.4lit.e qi f. din Legea nr.21512001
privind administra{ia publicd locald, cu modificarile qi completdrile ulterioare

In temeiul art.45 alin (1) din Legea nr.2l5l200l, privind administralia publicd
locald,republicatd, modificatd qi completatd

HOTARASTE:

Art.l,Obli gatiil e agentiil or e c onomic i s i a ins titutiil or
a) Sa intretina in stare corespunzatoare cladirile in care isi desfasoara activitatea sau pe care

le au in adiministrare ori in proprietate, sa asigure spalarea geamurilor si vitrinelor, inlocuirea celor
sparte, inlocuirea jgheaburilor si burlanelor degradate, intretinerea firmelor ;

b) Sa asigure imprejmuirea corespunzatoare a imobilelor, intretinerea spatiilor verzi si a
cailor de acces din incinte ;

c) Sa asigure curatenia trotuarelor
existente. Iarna sa curete zapadade pe trotuare,

d) Sa pastreze curatenia si ordinea la
stradal si de materiale refolosibile.

e) Societatile comerciale care isi desfasoara activitateape raza comunei sunt obligate sa isi
amplaseze la fiecare intrare din strada un cos de diinensiuni reduse pentru ambalaje si tigari.

f) Este interzisa depozitarea de catre societatile comerciale, alte unitati si institutii a
gunoaielor sau a rezidurilor provenite din activitatea desfasurata in alte locuri decat in cele c1e

depozitare a gunoiului din fiecare sat, anume stabilite si amenajate in acest scop.
g) Este interzisa depozitarea rezidurilor stradale, chiar temporar, liber pe strada, trotuar sau

locuri virane.
Art.2 Obli gatiile cetate nilor :

a) toti cetatenii au obligatia,sa execute lucrarile de intretinere, reparare gi curdfenie a
locuintelor, anexelor gospodaresti, a curtilor si imprejmuirilor acestora.

b) Sa asigure inlocuireajgheaburilor si burlanelor degradate
c) Sa ingrijeasca pomii, florile si alte plantatii din jurul si din fata imobilelor.

din jurul incintelor, a spatiilor verzi si a plantatiilor
sa asigure o circulatie normala pietonilor.
locurile stabilite pentru depozitarea gunoiului menaj er,



d) Sa asigure intretinerea si curatenia drumurilor, trotuarelor, rigolelor si santurilor cle

scurgere a apei, a podurilor, podetelor, , sa indeparteze zapadadin dreptul imobilelor in care locuiesc'

e) La solicitarea primariei "o-.,n.i 
Lisa , sa participe la actiunile organizate pentn-t

amenajarea si curatirea rigolelor, canalelor si santurilor, podurilor si podetelor ' pentru evitarea

inundatiilor si stagnarii apelor.
f) Este strict interzisa depozitarea materialelor de construcfii si a ambalajelor de orice fel' a

utilajelor agricole, a camioanelor, remotcilor si masinilor, chiar si temporar, pe spatiile din lata

acces, cu orice fel de materiale

agricol.

, sau alte resturi Pe domeniul

public sau privat
b) Sa nu foloseasca rigole sau canale deschise, pentru sculgelea apelor fecaloid-menaJere satl

a apelor cu continut toxic.
c) Sa respecte restrictiile in folosirea apelor si alte masuri, stabilite pentru perioadele cle

seceta, ape mari sau calamitati
d) Este interzisa plantarea, taierea ori distrugerea arborilor, arbustilor frrd acordul consiliului

localqicurespectareaprevederilorlegaleinvigoare' ., 1::,-- r^ ^^-
e) Su purti.ip" la actiunile d. upur* impotriva inundatiilor, de combatere a seceter sau d

altor calamitati naturale.
f) Sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, in zonele umede, deseuri de orice fel si sa nr"t

introduca in acestea substante periculoase sau persticide'

g) Este interzisa urd.r.u miristilor, stufului, tufarisurilor sau a vegetatiei ierboase fara

autortzatie din partea autoritatii competente pentru protectia mediului precum si arderea plasticului'

hartiei sau a altor resturi.
h) Sa nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri cle

imobilelor, pe domeniul Public.
g) .tt. interzisa ocuparea drumurilor publice sau a cailor de

pentru deifasrrrarea campaniei agricole sau pentru pregatirea terenului

Art.3.Alte obiigatii comune ale persoanelor jr-rridice si fizjce:

a) Sd nu arunce gunoiul menajer sau vegetal ( din gradini )

orice fel.
i) Sa depoziteze animalele moarte in locurile stabilite de catre primaria comunei Lisa'

j) Este interzisa tranzitarca p[qunii cu orice, mijloace de transport existente, ttanzitarc cate

determind distrugerea pdqunii, precum qi depozitarea furajelor pentru animale pe pdqune'

Lrt. . pentru depozitarea materialelor de trice fel rezultate din demolari si alte lucrar se stabilesc

locuri speciale de catre primaria comunei Lisa'

Art.5. Nerespectarea prevederilor cuprinse in prezenta hotarare constituie contraventie, daca faptele

nu au fost savarsite in astfel de conditii incat potrivit legii sa fie considerate infractiuni si s'.

sanctioneaza conform prevederilor cuprinse in ar1.6 din prezenta hotarare' 1 ^ . ^. ,4

Art.6. constatarea contraventiilor ri uplicur.a sanctiunilor la faptele cuprinse in art' r,2,3 qi 4 din

prezentahotarare se face de catre primar, viceprimar, sau de catre alte persoanele imputernicite in

acest scop, precum si de organele de politie'

Cuantumul amenzilor pentru contraventiile savarsite se stabilesc prin hotarare a consiliulr-ri

art.l,art.2 , art. 3 si ar1. 4 din prezenta hotarare se

leipentrupersoaneleftzicesidelal500leila3'000lei

local.
Contraventiile la faptele prevazr"rte la

sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 1500

pentru persoanele j uridice'
Art.7. Contraventiilor prevazute in prezenta hotarare

m.21200I, cu modificarile ulterioare, privind stabilirea si

le sunt aplicabile prevederile Ordonanlel

sanctionarea contraventiilor si a Noului Cod

de procedura Civila
Art.8. Primaria comunei

economice, institutiilor la

mediului.

va actiona pentru participarea efectiva a tuturor cetatenilor, unitatilor

rcalizarealucrarilor'de curatenie a satelor, gospodarirea apelor si protectia



Art.g'Primaiava aduce la cunostinta cetatenilor din comuna prezentahotarare prin afisare.
Art. 10. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste primarul comunei

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,

+ cj.Diana Nicusan
F
?'

"b^,

Ex.5
N.D. prefectura ; I ex.la

ex. Dosar sedinta
dl.Greavu S.primar; 1 ex.

afisat la sediul primariei, 1 ex. la Asociatie, , 1

Nota: prezerfia hotarare s-a adoptat cu 11 voturi ,,pentru"

PRESED


