
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 
COMUNA TĂTĂRANU 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 65 
Din 31 august 2017* 

     
   Privind: aprobarea programului de gospodărire şi înfrumuseţare a comunei Tătăranu, judeţul Vrancea 
                      

INITIATOR: Domnul BĂRBIERU Bănel, primarul comunei Tătăranu, Judeţul Vrancea, validat prin Sentinţa Civilă nr. 5901 
din 17.06.2016, a Judecătoriei Focşani, Județul Vrancea; 

 
Numarul de înregistrare și data depunerii proiectului: 5921/24.08.2017 

 
Consiliul Local Tătăranu, JudţulVrancea, întrunit în şedinţa ordinară  în data de 31.08.2017 

 
Având în vedere expunerea de motive  a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei Tătăranu, judeţul 

Vrancea, înregistrată sub nr. 5918/24.08.2017; 
Având în vedere raportul compartimentului de resort  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrat sub  nr. 5961/24.08.2017;               
Având în vedere raportul de avizare al comisiei  de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului Local Tătăranu, 

Judeţul Vrancea; 
Având în vedere prevederile art. art. 3, art. 4, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12, art. 18 şi ale art. 24 din 

Ordonanța  nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aşa cum a fost modificată şi completată 
prin Legea nr. 515/2002; 

Având în vedere prevederile art. 2, alin(2) și (3), art. 4, alin.(1) şi alin.(3), art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, 
alin.(1), (3) şi alin.(4), art. 9,  art. 15 şi  art.16  din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
cu modificările şi completările ulterioare;   

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2), lit.*d* și alin(4), lit.*f*, alin. (6), lit.”a”, pct.9, pct. 14 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art. 45 alin. (1) din Legea  215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare: 
 

PROPUN: 
 
           Art.1. Aprobă Programul de gospodărire şi înfrumuseţare a comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, conform Anexei la prezenta hotărâre. 
          Art2. Constituie contraventie săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în altfel de condiții încât, potrivit legii penale 
să fie considerate infracțiuni: 

• neîndepartarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din faţa imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri,  şi se 
sancţioneaza cu amenda de la 200 lei până la 500 lei pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 500 lei până la 1000lei pentru 
persoanele juridice; 

• depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor chiar şi în gospodaria proprie deranjând astfel vecinii, abandonarea deşeurilor şi a 
ambalajelor pe spaţiile verzi , căile de comunicaţie, în locuri publice sau în alte locuri nepermise, şi se sancţionează cu amendă de la 500 
lei pana la 1000 lei pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 1000 lei până la 2500 lei pentru persoanele juridice; 

• neexecutarea preselectării deşeurilor şi nedepozitarea acestora pe tipuri de deşeuri în recipiente special destinate acolo unde au fost 
create posibilităţi de colectare separată,  şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei pana până la 500 lei pentru persoanele fizice şi cu 
amendă de la 500 lei până la 1000 lei pentru persoanele juridice; 

• neasigurarea curăţeniei la locul de desfăşurare a activităţii de către instituţiile publice, agenţii economici, persoanele fizice,  şi se 
sancţionează cu amendă de la 500 lei până la 1000lei pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 1000 lei până la 2500 lei pentru 
persoanele juridice;  

• neâncheierea  contractului  de prestări servicii de salubritate cu un operator  autorizat, şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei până 
la  300lei pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 300 lei până la 600 lei pentru persoane juridice.    

• neexecutarea şanţurilor sau rigolelor de scurgere a apelor pluviale din dreptul  proprietăţii  se sancţioneaza cu amendă de la 200 lei 
pana la 500 lei pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 500 lei până la 1000 lei pentru persoanele juridice. 

• depozitarea pe domeniul public a maşinilor sau utilajelor scoase din uz sau a  diverselor produse de balastieră sau materiale de 
construcţie , care depăşeşte durata  de 48 de ore şi nu are contract de închiriere pentru suprafaţa respectivă ocupată,   se sancţionează 
cu amendă  de la 200 lei până la 500 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 500 lei până la 1000 lei pentru persoanele juridice. 

• activităţile pe care le desfăşoară pe proprietatea sa,  să nu producă    zgomote  mai   mari decât cele prevăzute de Lege sau în perioade 
de timp nepotrivite  (in  timpul nopţii) se sancţionează cu amendă   de la 200 lei până la 500 lei pentru  persoanele fizice şi cu amendă de 
la 500 lei până la 1000 lei pentru persoanele    juridice. 



• în cazul în care participă la târguri şi pieţe cu animale sau cu atelaje cu  tracţiune animală,  nesalubrizarea locului ocupat pe timpul 
activiăţtii se  consideră şi se sancţionează cu  amendă   de la 300 lei până la 500 lei pentru  persoanele fizice,  şi cu amendă de la 500 lei 
până la 1000 lei pentru persoanele  juridice. 

• spălarea maşinilor,  utilajelor,  animalelor,  cât şi a altor   obiecte  de uz gospodăresc  (căzi , butoaie,  pompe ,covoare etc.) la ciuşmele 
,fântâni sau cursurile de   apă  din comună,  sau pe domeniul public,  în alte spaţii decât  cele  autorizate,  constituie contravenţie,  şi se 
sancţionează cu  amendă   de la 200 lei până la 500 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 500 lei până la 1000 lei pentru 
persoanele juridice. 

• depozitarea de deşeuri provenite din demolări diverse , în alte locuri decat cele autorizate constituie contravenţie,  şi se sancţionează cu 
amendă de la 200 lei  până la 500 lei pentru  persoanele fizice, şi cu amendă de la 500 lei până la 1000 lei pentru persoanele juridice. 

• circulaţia  pietonilor,  autovehiculelor,  utilajelor ,  motoscuterelor  ,bicicletelor,  atelajelor  în parcuri  sau  locuri de joaca  amenajate 
cât şi  parcarea  acestora  pe spaţiile  verzi  constituie contravenţie şi se  sancţionează cu amendă  de la 200 lei până la 500 lei pentru  
persoanele fizice şi cu amendă  de la 500 lei, până la 1000 lei pentru persoanele juridice. 

• arderea diverselor deşeuri sau de resturi vegetale în incinta  proprietăţii   private sau pe domeniul public, cât şi incendierea de mirişti 
sau a diverselor    resturi vegetale în urmă eliberării terenului agricol aflat în proprietate sau     arendă  constituie contravenţie   şi se 
sancţionează cu amendă de la 300 lei   până la 500 lei pentru  persoanele fizice şi cu amendă de la 500 lei până la 1000   lei pentru 
persoanele juridice. 

• tăierea de arbori aflaţi pe domeniul public constituie contravenţie, şsi se   sancţionează cu amendă de la 200 lei  până la 500 lei pentru  
persoanele fizice,  şi cu amendă de la 500 lei până la 1000 lei pentru persoanele juridice. 

• păşunatul animalelor pe spaţiile verzi din parcuri, locuri de joacă sau alte locuri care fac parte din domeniul public constituie 
contravenţie, şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei până la 500 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 400 lei până la 800 
lei pentru persoanele juridice. 

• staţionarea autovehicolelor cât şi a căruţelor (cu excepţia celor care încarcă apa pentru consum) pe o rază mai mică de 50 metri în jurul 
ciuşmelelor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei pentru persoanele fizice, şi de la 500 lei la 1000 
lei pentru persoanele juridice; 

• neefectuarea curățeniei în fața unității unde își desfășoară activitatea constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300  - 
600  leii pentru persoanele juridice; 

• neluarea de măsuri pentru demolarea sau renovarea imobilelor deteriorate care afectează aspectul sau care pune în pericol trecătorii 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la  250 lei la 500 lei pentru persoanele fizice, şi de la 500 la 1000 lei pentru 
persoanele juridice. 

• lăsarea animalelor libere, nesupravegheate, inclusiv câini, în afara proprietăţii private constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 200 lei la 400 lei pentru persoanele fizice,  şi de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele juridice.  

    Art.2. – Constatarea contraventiilor şi aplicarea  sancţiunilor se face de către d-na Dima Oana –Maria, viceprimarul  comunei 
Tătăranu, județul Vrancea. 
  Art.3. -  Plata  amenzii contravenţionale nu exonerează pe cel sancţionat de la achitarea contravalorii stabilite  pentru prejudiciul 
cauzat prin săvârşirea faptei. 

 Art. 4. – Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului- verbal jumatate 
din  amendă prevăzută în prezenta hotarare. 

Art. 5. - Prima abatere încadrată la unul din punctele de la art. 1 poate fi sancţionată şi cu  *AVERTISMENT*. 
Art. 6. - Dacă se constată că una din abaterile prevazute la Art. 1 sunt săvârşite în mod repetat se consideră ``abatere repetată ``şi 

se poate mări cuantumul amenzii cu 50% din maximul prevăzut la litera respectivă. 
Art. 7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 septembrie 2017. 

             Art. 8. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea. 
             Art.9. - Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor comunei şi comunicată instituţiilor 
în drept. 
 

 
PRIMAR, 

BĂRBIERU Bănel, 
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   Privind: aprobarea programului de gospodărire şi înfrumuseţare a comunei Tătăranu, judeţul Vrancea 
                      

INITIATOR: Domnul BĂRBIERU Bănel, primarul comunei Tătăranu, Judeţul Vrancea, validat prin Sentinţa Civilă nr. 5901 
din 17.06.2016, a Judecătoriei Focşani, Județul Vrancea; 

 
Numarul de înregistrare și data depunerii proiectului: 5921/24.08.2017 

 
Consiliul Local Tătăranu, JudţulVrancea, întrunit în şedinţa ordinară  în data de 31.08.2017 

 
Având în vedere expunerea de motive  a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei Tătăranu, judeţul 

Vrancea, înregistrată sub nr. 5918/24.08.2017; 
Având în vedere raportul compartimentului de resort  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrat sub  nr. 5961/24.08.2017;               
Având în vedere raportul de avizare al comisiei  de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului Local Tătăranu, 

Judeţul Vrancea; 
Având în vedere prevederile art. art. 3, art. 4, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12, art. 18 şi ale art. 24 din 

Ordonanța  nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aşa cum a fost modificată şi completată 
prin Legea nr. 515/2002; 

Având în vedere prevederile art. 2, alin(2) și (3), art. 4, alin.(1) şi alin.(3), art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, 
alin.(1), (3) şi alin.(4), art. 9,  art. 15 şi  art.16  din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
cu modificările şi completările ulterioare;   

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2), lit.*d* și alin(4), lit.*f*, alin. (6), lit.”a”, pct.9, pct. 14 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art. 45 alin. (1) din Legea  215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare: 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
           Art.1. Aprobă Programul de gospodărire şi înfrumuseţare a comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, conform Anexei la prezenta hotărâre. 
          Art2. Constituie contraventie săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în altfel de condiții încât, potrivit legii penale 
să fie considerate infracțiuni: 

• neîndepartarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din faţa imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri,  şi se 
sancţioneaza cu amenda de la 200 lei până la 500 lei pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 500 lei până la 1000lei pentru 
persoanele juridice; 

• depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor chiar şi în gospodaria proprie deranjând astfel vecinii, abandonarea deşeurilor şi a 
ambalajelor pe spaţiile verzi , căile de comunicaţie, în locuri publice sau în alte locuri nepermise, şi se sancţionează cu amendă de la 500 
lei pana la 1000 lei pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 1000 lei până la 2500 lei pentru persoanele juridice; 

• neexecutarea preselectării deşeurilor şi nedepozitarea acestora pe tipuri de deşeuri în recipiente special destinate acolo unde au fost 
create posibilităţi de colectare separată,  şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei pana până la 500 lei pentru persoanele fizice şi cu 
amendă de la 500 lei până la 1000 lei pentru persoanele juridice; 

• neasigurarea curăţeniei la locul de desfăşurare a activităţii de către instituţiile publice, agenţii economici, persoanele fizice,  şi se 
sancţionează cu amendă de la 500 lei până la 1000lei pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 1000 lei până la 2500 lei pentru 
persoanele juridice;  

• neâncheierea  contractului  de prestări servicii de salubritate cu un operator  autorizat, şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei până 
la  300lei pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 300 lei până la 600 lei pentru persoane juridice.    

• neexecutarea şanţurilor sau rigolelor de scurgere a apelor pluviale din dreptul  proprietăţii  se sancţioneaza cu amendă de la 200 lei 
pana la 500 lei pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 500 lei până la 1000 lei pentru persoanele juridice. 

• depozitarea pe domeniul public a maşinilor sau utilajelor scoase din uz sau a  diverselor produse de balastieră sau materiale de 
construcţie , care depăşeşte durata  de 48 de ore şi nu are contract de închiriere pentru suprafaţa respectivă ocupată,   se sancţionează 
cu amendă  de la 200 lei până la 500 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 500 lei până la 1000 lei pentru persoanele juridice. 

• activităţile pe care le desfăşoară pe proprietatea sa,  să nu producă    zgomote  mai   mari decât cele prevăzute de Lege sau în perioade 
de timp nepotrivite  (in  timpul nopţii) se sancţionează cu amendă   de la 200 lei până la 500 lei pentru  persoanele fizice şi cu amendă de 
la 500 lei până la 1000 lei pentru persoanele    juridice. 



• în cazul în care participă la târguri şi pieţe cu animale sau cu atelaje cu  tracţiune animală,  nesalubrizarea locului ocupat pe timpul 
activiăţtii se  consideră şi se sancţionează cu  amendă   de la 300 lei până la 500 lei pentru  persoanele fizice,  şi cu amendă de la 500 lei 
până la 1000 lei pentru persoanele  juridice. 

• spălarea maşinilor,  utilajelor,  animalelor,  cât şi a altor   obiecte  de uz gospodăresc  (căzi , butoaie,  pompe ,covoare etc.) la ciuşmele 
,fântâni sau cursurile de   apă  din comună,  sau pe domeniul public,  în alte spaţii decât  cele  autorizate,  constituie contravenţie,  şi se 
sancţionează cu  amendă   de la 200 lei până la 500 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 500 lei până la 1000 lei pentru 
persoanele juridice. 

• depozitarea de deşeuri provenite din demolări diverse , în alte locuri decat cele autorizate constituie contravenţie,  şi se sancţionează cu 
amendă de la 200 lei  până la 500 lei pentru  persoanele fizice, şi cu amendă de la 500 lei până la 1000 lei pentru persoanele juridice. 

• circulaţia  pietonilor,  autovehiculelor,  utilajelor ,  motoscuterelor  ,bicicletelor,  atelajelor  în parcuri  sau  locuri de joaca  amenajate 
cât şi  parcarea  acestora  pe spaţiile  verzi  constituie contravenţie şi se  sancţionează cu amendă  de la 200 lei până la 500 lei pentru  
persoanele fizice şi cu amendă  de la 500 lei, până la 1000 lei pentru persoanele juridice. 

• arderea diverselor deşeuri sau de resturi vegetale în incinta  proprietăţii   private sau pe domeniul public, cât şi incendierea de mirişti 
sau a diverselor    resturi vegetale în urmă eliberării terenului agricol aflat în proprietate sau     arendă  constituie contravenţie   şi se 
sancţionează cu amendă de la 300 lei   până la 500 lei pentru  persoanele fizice şi cu amendă de la 500 lei până la 1000   lei pentru 
persoanele juridice. 

• tăierea de arbori aflaţi pe domeniul public constituie contravenţie, şsi se   sancţionează cu amendă de la 200 lei  până la 500 lei pentru  
persoanele fizice,  şi cu amendă de la 500 lei până la 1000 lei pentru persoanele juridice. 

• păşunatul animalelor pe spaţiile verzi din parcuri, locuri de joacă sau alte locuri care fac parte din domeniul public constituie 
contravenţie, şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei până la 500 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 400 lei până la 800 
lei pentru persoanele juridice. 

• staţionarea autovehicolelor cât şi a căruţelor (cu excepţia celor care încarcă apa pentru consum) pe o rază mai mică de 50 metri în jurul 
ciuşmelelor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei pentru persoanele fizice, şi de la 500 lei la 1000 
lei pentru persoanele juridice; 

• neefectuarea curățeniei în fața unității unde își desfășoară activitatea constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300  - 
600  leii pentru persoanele juridice; 

• neluarea de măsuri pentru demolarea sau renovarea imobilelor deteriorate care afectează aspectul sau care pune în pericol trecătorii 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la  250 lei la 500 lei pentru persoanele fizice, şi de la 500 la 1000 lei pentru 
persoanele juridice. 

• lăsarea animalelor libere, nesupravegheate, inclusiv câini, în afara proprietăţii private constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 200 lei la 400 lei pentru persoanele fizice,  şi de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele juridice.  

    Art.2. – Constatarea contraventiilor şi aplicarea  sancţiunilor se face de către d-na Dima Oana –Maria, viceprimarul  comunei 
Tătăranu, județul Vrancea. 
  Art.3. -  Plata  amenzii contravenţionale nu exonerează pe cel sancţionat de la achitarea contravalorii stabilite  pentru prejudiciul 
cauzat prin săvârşirea faptei. 

 Art. 4. – Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului- verbal jumatate 
din  amendă prevăzută în prezenta hotarare. 

Art. 5. - Prima abatere încadrată la unul din punctele de la art. 1 poate fi sancţionată şi cu  *AVERTISMENT*. 
Art. 6. - Dacă se constată că una din abaterile prevazute la Art. 1 sunt săvârşite în mod repetat se consideră ``abatere repetată ``şi 

se poate mări cuantumul amenzii cu 50% din maximul prevăzut la litera respectivă. 
Art. 7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 septembrie 2017. 

             Art. 8. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea. 
             Art.9. - Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor comunei şi comunicată instituţiilor 
în drept. 
 
 
 
 
 
PREŞDINTE de ŞEDINŢĂ, 
   Cons. SON Alexandru,                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                 SECRETARUL U. A.T. Tătăranu,                                            
                                                                                             VLAVIAN – GURMEZA Maria, 

 
*sistemul de vot : deschis 
cvorumul obținut: 12  voturi ,,pentru”, 0 “împotrivă şi 1 “abţineri” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
- P R I M A R - 

                                                               NR. 5918/24.08.2017; 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotărâre privind: aprobarea programului de gospodărire şi înfrumuseţare a comunei 

Tătăranu, judeţul Vrancea       
           
 
               Doamnelor şi domnilor consilieri,   

după cum cunoaşteţi, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aşa cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 
515/2002 autorităţile administraţiei locale, agenţii economici sau alte persoane juridice, precum şi 
cetăţenii au o serie de obligaţii cu privire la gospodărirea localităţilor urbane şi rurale. 
              Potrivit art.12 (1) din actul normativ de mai sus „Consiliile locale pot stabili ca unele din 
obiectivele vizând buna gospodărire, întreţinere, curăţenie şi înfrumuseţare a localităţilor să fie 
realizate, integral sau parţial, prin contribuţia directă a cetăţenilor„ iar potrivit alin. (2) din acelaşi 
articol „Obiectivele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de consiliile locale, prin hotărâre adoptată cu 
votul majorităţii consilierilor în funcţie„ 
          Având în vedere necesitatea stabilirii unor măsuri pentru protecţia mediului şi a sănătăţii 
publice a locuitorilor comunei Tătăranu, vă supun spre dezbatere Programul de gospodărire şi 
înfrumuseţare a comunei Tătăranu care este structurat pe 3 capitole: 

Cap.I - Măsuri de protecţie a mediului şi a sănătăţii publice; 
Cap.II – Obligaţiile instituţiilor publice şi ale agenţilor economici cu privire la gospodărirea 

şi înfrumuseţarea comunei; 
Cap.III - Obligaţiile cetăţenilor cu privire la gospodărirea şi înfrumuseţarea comunei,  
și art. 2 sancţiuni. 

          Având în vedere cele prezentate vă supun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre 
privind aprobarea programului de gospodărire şi înfrumuseţare a comunei Tătăranu, judeţul 
Vrancea în ședința ordinară din 31.08.2017. 
 
 
 

 
INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

BĂRBIERU Bănel, 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  VRANCEA 

COMUNA  TĂTĂRANU 
COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE, URBANISM,  

CADASTRU ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr. 3089/25.06.2013;               

 
RAPORT  DE  SPECIALITATE 

                La proiectul hotărîre: aprobarea programului de gospodărire şi înfrumuseţare a comunei 
Nicorești, judeţul Galaţi           

 
 
           Proiectul de hotarare este temeinic. 

          Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre ; 

          Avand in vedere  prevederile art. 36 alin.(4)   lit. “a”  din Legea nr. 215/2001 – Legea  

administratiei  publice locale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. art. 3, art. 4, art. 8, art. 9, art.10, art.12, art.18 şi ale art. 24 

din Ordonanța  nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aşa cum a fost 

modificată şi completată prin Legea nr. 515/2002; 

Având în vedere prevederile art. 2, alin(2) și (3), art. 4, alin.(1) şi alin.(3) şi art. 8, alin.(1), 

(3) şi alin.(4) și art.15  din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare;   

 Se asigura o corectă încadrare în drept a stării de fapt şi legalitatea privind aprobarea 

programului de gospodărire şi înfrumuseţare a comunei Tătăranu, judeţul Vrancea; 

          Este de competenţa Consiliului Local ca în şedinţă să dezbată şi să adopte proiectul de 

hotarare. 

 

 

 
CONSILIER, 

BĂILĂ Cristian, 



          
                                                                            Anexă  

La HCL nr. 65/31.08.2017 
 

AVIZAT, 
PRIMAR, 

BĂRBIERU Bănel, 
 

P R O G R A M 
DE GOSPODĂRIRE ŞI ÎNFRUMUSEŢARE 

A COMUNEI TĂTĂRANU 
 
CAP.I. MĂSURI DE PROTECŢIE ŞI EDILITAR-GOSPODĂREŞTI 
 
Nr 
crt 

Denumire Termen Cine răspunde 

I. Măsuri de protecţie a mediului şi a sănătăţii publice   

1 Creşterea suprafeţelor împădurite şi reducerea suprafeţelor de teren degradate 
prin luarea unor măsuri 7pecial de împădurire 

Permanent Viceprimarul 

2 Prevenirea poluării accidentale a mediului, a surselor şi cursurilor de apă prin 
depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţi economici şi cetăţeni 

Permanent Viceprimarul 

3 Analizarea periodică a calităţii apei potabile din sistemul public de alimentare 
cu apă şi din fântâni, 

Permanent Viceprimarul 

4 Interzicerea depozitării deşeurilor menajere cât şi a altor categorii de deşeuri 
pe malul râurilor şi  pârâurilor 

Permanent Viceprimarul şi 
consilierii locali 

5 Interzicerea deversării apei menajere în cursurile de apă  Permanent Primarul comunei 

6 Depozitarea deşeurilor şi gunoaielor numai la platformelor de gunoi amenajate 
pentru fiecare localitate componentă a comunei 

Permanent Viceprimarul 

II. Măsuri edilitar-gospodăreşti   

1 Conservarea, repararea, în condiţiile legii a monumentelor de pe teritoriul 
comunei 

Permanent Primarul comunei 

2 Respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului 
şi urbanism aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor 

Permanent Primarul comunei 

3 Finalizarea lucrărilor de construcţii începute Permanent Viceprimarul 

4 Repararea şi întreţinerea drumurilor comunale, a podurilor, podeţelor, 
curăţarea şi amenajarea şanţurilor 

Permanent Viceprimarul 

5 Repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei potabile 
pentru comuna Tătăranu 

Permanent Viceprimarul 

6 Păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în unit de cultură 
şi sport 

Permanent Viceprimarul 

 
CAP.II. OBLIGAŢIILE INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI AGENŢILOR  ECONOMICI CU 

PRIVIRE LA  GOSPODĂRIREA ŞI ÎNFRUMUSEŢAREA COMUNEI TĂTĂRANU 
 
Instituţiile publice şi agenţii economici care-şi desfăşoară activitatea pe raza comunei Tătăranu  au 
următoarele obligaţii cu privire la gospodărirea şi înfrumuseţarea comunei: 

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

b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor 
şi faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea; 

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

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



e) să depoziteze corespunzător rezidurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele 
refolosibile ; 

f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţilor carosabile pe care le folosesc şi să 
îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi 
desfăşoară activitatea ; 

g) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice; 
h) să nu deverseze apa menajeră în stradă ; 
i) să asigure împrejmuirea corespunzătoare a imobilelor deţinute, întreţinerea pomilor, florilor sau alte 

plantaţii din incintă. 
 
 

CAP.III. OBLIGAŢIILE CETĂŢENILOR CU PRIVIRE LA GOSPODĂRIREA ŞI 
ÎNFRUMUSEŢAREA COMUNEI TĂTĂRANU 

 
               Toţi cetăţenii comunei Tătăranu   au îndatorirea de a asigura întreţinerea şi curăţenia locuinţelor, a 
anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora, precum şi de a participa la realizarea tuturor 
măsurilor privind buna gospodărire şi înfrumuseţare a localităţilor comunei, scop pentru care au 
următoarele obligaţii: 

a) să asigure executarea lucrărilor de întreţinere a locuinţelor şi anexelor gospodăreşti; 
b) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primar, în condiţiile şi în 

termenele prevăzute de acestea; 
c) să depoziteze resturile menajere numai în locurile amenajate în acest scop; 
d) să îngrijească pomii, florile şi alte plantaţii din curţi şi din faţa imobilelor pe care le deţin;  
e) să menţină curăţenia trotuarelor, rigolelor, părţii carosabile a drumurilor şi să asigure întreţinerea 

şanţurilor, podurilor, podeţelor, aferente proprietăţii lor; 
f) să îndepărteze zăpada şi gheaţa din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc; 
g) să nu deverseze apa menajeră în stradă; 
h) să păstreze în bună stare de folosinţă şi să nu degradeze băncile, coşurile de hârtii; 
i) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice; 
j) să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie  alte locuri publice; 
k) să întreţină şi să repare instalaţiile aferente imobilului în care locuiesc sau pe care îl folosesc. 

 
 
 
 
 

 
                                                                       INTOCMIT, 

                                                       SECRETAR U. A.T. Tătăranu,                                              
                                                           VLAVIAN – GURMEZA Maria, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA  
JUDEȚUL VRANCEA  
COMUNA TĂTĂRANU  
CONSILIUL  LOCAL  
COMISIA DE SPECIALITATE nr. 3: pentru administrație publică  locală, juridică, apărarea  ordinii și liniștii publice, 
drepturilor cetățenilor 
 
 
 

RAPORT  DE AVIZARE 
din: 31.08.2017 

 
 

              În   conformitate  cu  prevederile  art. 54 alin.(4)  și alin.(5)  din Legea  nr. 215/2001 – Legea administrației  
publice locale, comisia s-a  întrunit în ședință  pentru a analiza și  aviza  proiectul de  hotărâre privind:  
              Documentația depusă pentru analizarea și avizarea proiectului de hotărâre  cuprinde: aprobarea programului de 
gospodărire şi înfrumuseţare a comunei Tătăranu, judeţul Vrancea 
                         -     proiectul de hotarare ; 

- expunerea de motive ; 
- raportul de specialitate .      

       În urma dezbaterilor comisia a hotărât  cu _____voturi “pentru“, ______”împotrivă”, şi ______ “abţineri”  avizarea 
proiectului de hotărâre  în forma propusă  de inițiator.   
 
 
   
                                                                               
                                                                    
                                                Președintele comisiei, 
                                            DIMA Oana – Maria – preşedinte___________ 
                                                 
                                                       Membri: 

                         SON Alexandru_____________ 
                          POIANĂ Neculai ____________ 

                             DUMITRACHE Tomiţă_________ 
                       PETREA Neculai___________ 

                                                                                            MATEI Georgel___________ 
                             DRAGOSTIN Ionel____________ 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


