
CONSILIUL LOCAL PERIEŢI
Judeţul Olt, comuna Perieţi, tel.0349/525000,0349/525000

ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
Ref. Ia: aprobarea programului de măsuri privind gospodărirea 

localităţii Perieţi, judeţul Olt pe anul 2016.

A vând în  vedere:
expunerea de motive a primarului comunei Perieţi, judeţul Olt precum şi 
raportul viceprimarului privind aprobarea programului de măsuri pentru 
gospodărirea localităţii;
Prevederile art. 3,art. 8 şi art. 18 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;
Prevederile art. 1, art. 2 alin (2), art. 4, alin. (3), art. 8, alin (1) şi art. 15 alin (2) 
din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi 
completările ulterioare;
Raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico- 
socială buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ;

în  tem eiul art. 36 alin. (1), (2) lit. d) şi (6) lit. a), pct.9, coroborat cu art. 45 şi 
art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea Adm inistraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată cu m odificările şi com pletările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL PERIEŢI 
HOTĂRĂŞTE

Articolul 1. Buna gospodărire a comunei Perieţi, pastrarea curăţeniei,respectarea 
stricta a normelor de igiena, precum si activitatea de gospodărire , constituie o indatorore 
civica a agenţilor economici, instituţiilor publice, a altor persoane juridice si a tuturor 
locuitorilor comunei.

A rtic o lu l 2 . (1) Agenţii economici, instituţiile publice, alte persoane juridice din 
comuna Perieţi au obligaţia de a menţine permanent curăţenia, starea de igienă a 
clădirilor, a anexelor, incintelor si celorlalte spatii pe care le deţin in proprietate sau 
folosinţa.

De asemenea , au obligaţia de a asigura întreţinerea curăţeniei pe străzile, 
drumurile si spatiile verzi din jurul incintelor.
(2) In acest scop, le revin următoarele obligaţii:
a) sa intretină in stare corespunzătoare clădirile in care-si desfasoara activitatea precum şi 
pe cele pe care le au in administrare, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii periodice si sa 
asigure întreţinerea faţadelor si firmelor.
b) sa asigure împrejmuirea corespunzătoare a imobilelor precum si întreţinerea spatiilor 
verzi.
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c) sa asigure curăţenia Ia locul de depozitare a materialelor in curţi si alte terenuri pe care 
le deţin sau folosesc.
d) sa efectueze igienizarea imobilelor prin acţiuni de curăţenie,dezinsectie si deratizare.
e) sa asigure si sa menţină curăţenia străzilor si trotuarelor din jurul incintelor precum si 
întreţinerea spatiilor verzi de pe aceste artere, inclusiv inlaturarea zăpezii si a ghetii,in 
perioada de iarna.
f) sa ia masuri pentru evitarea producerii de zgomote peste limitele admise de normele 
legale astfel încât să evite tulburarea liniştii locuitorilor între orele 22-8;
g) sa asigure locuri de depozitare a reziduurilor menajere.
h) obligaţia de a preda selectiv către agentul de salubritate , deseurile in scopul valorificării 
acestora deci, a respectării principiului conservării resurselor.
i) obligaţia afişării panourilor cu denumirea firmei şi activitatea desfăşurată pe peretele 
exterior al clădirii în care-şi desfăşoară activitatea.

A rtic o lu l 3 . (1) Toţi cetăţenii comunei Perieţi, au datoria de a asigura 
întreţinerea, repararea locuinţelor, anexelor,curţilor, împrejmuirilor acestora, precum si 
de a participa Ia realizarea masurilor privind gospodărirea localităţii.

(2) In acest scop , au următoarele obligaţii:
a) sa execute lucrările de întreţinere si reparare a locuinţelor si anexelor gospadarestiţsa 
asigure zugrăvirea si vopsirea pârtilor exterioare ale clădirilor, sa efectueze lucrări de 
reparaţii si întreţinere a faţadelor locuinţelor.
b) sa depoziteze reziduurile menajere şi a gunoaielor numai în locuri special amenajate de 
autorităţile administraţiei publice locale.
c) sa intretina curăţenia si igiena in locuinţe, in anexe, in curţi, in grădini, si pe celelalte 
terenuri pe care le deţin sau folosesc;
d) sa menţină in stare corespunzătoare împrejmuirile imobilelor si sa îngrijească pom ii, 
spatiile verzi din curţi si din fata imobilelor pe care le deţin in proprietate sau folosinţa.
e) sa cureţe trotuarele , rigolele , şanţurile, partea carosabila a străzii sau drumului si sa 
îndepărteze zapada si gheata din dreptul imobilelor in care locuiesc;
f) sa asigure întreţinerea drumurilor, trotuarelor, şanţurilor podurilor, podeţelor 
fântânilor.
g) sa păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie si in alte locuri publice,
h) sa nu lase animalele şi păsările de curte libere(vaci, cai, capre,găini, curci, gâşte, etc), pe 
străzi; acestea vor fi crescute doar în curţile proprii.
i) sa păstreze si sa nu degradeze băncile , coşurile pentru h a rţii, indicatoarele, panourile de 
afisaj, împrejmuirile si alte bunuri amplasate in locurile publice ale localităţii.

A rtic o lu l 4 . Toţi cei care construiesc , repara sau desfiinţează (demolează ) o 
construcţie, au următoarele obligaţii:
a) sa depoziteze materialele noi sau cele rezultate din dem olări, reparaţii sau alte 
operaţiuni in interiorul proprietăţii sau pe locul stabilit de Primărie ;
b) sa ridice imediat si sa depoziteze pamantul, molozul sau orice alte materiale
reziduuri rezultate de Ia lucrările respective, numai in locuri speciale,destinate in acest 
scop;
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c) este interzisa depozitarea materialelor (nisip,lemne,cărbuni,pamant,pietriş, s.a .) pe caile 
publice, din interiorul zonei accesibile a comunei mai mult de 48 ore ;
d) este interzisa spargerea lemnelor pe caile publice;
e) este interzisa transportarea si depozitarea de gunoi, moloz ,resturi menajere pe izlazul 
comunei;
f) este interzisă parcarea sau staţionarea vehicolelor cu tracţiune animala, autovehiculelor, 
utilajelor agricole pe spatii verzi, trotuare , alei pietonale;
g) este interzisă depozitarea materialelor de construcţie, lemnelor de foc, furajelor pentru 
animale, pe caile de comunicaţie sau alte locuri publice mai mult de 3 zile;
h) este interzisă evacuarea deşeurilor menajere sau a dejecţiilor, precum si aruncarea 
cadavrelor de animale, in strada, şanţuri, rigole, sau cursuri de apa;
i) este interzis pasunatul animalelor in parcuri, pe zone verzi, zone de agrement si pe 
marginea străzilor comunei.
j) este interzisă scoaterea animalelor la pasunat pe islazul comunei in afara perioadei 
stabilite de consiliul local;
k) este interzisă taierea păsărilor si animalelor pe străzi, in pieţe sau in alte locuri publice, 
sacrificarea fiind permisa numai in locuri special amenajate de organele competente;
l) este interzisă practicarea jocurilor de noroc precum si a jocurilor sportive in parcuri si 
pe spatiile verzi, afara de locurile amenajate in acest sens;
m) este interzisă scrierea, lipirea sau expunerea de afişe , anunţuri sau panouri cu diferite 
inscripţii in alte locuri decât cele special amenajate , precum si afişarea acestor materiale 
de către alte persoane decât cele indreptatite;
n) este interzisă folosirea instalaţiilor pentru jocuri de copii de către alte persoane decât de 
către copii;
o) este interzisă degradarea indicatoarelor si panourilor privind circulaţia pe drumurile 
publice.

A rtico lu l 5 . Constituie contravenţie următoarele fapte ce deriva din activitati 
comerciale:
a) vanzarea si cumpărarea oricăror produse animale si păsări in afara locurilor prevăzute 
in acest scop de organele competente sau in afara locurilor prevăzute in autorizaţia de 
funcţionare;
b) amplasarea grătarelor în faţa localurilor, pe trotuare;
c) depozitarea necontrolata a oricăror produse ambalate sau neambalate si a ambalajelor 
goale;
d) neevacuarea mărfurilor de către producătorii individuali, persoanele ce desfasoara 
activitatea de comerţ ca independent, societăţi comerciale, asociaţii, organizaţii, care prin 
nevalorifîcare, se altereaza si intra in putrefacţie.

A rtico lu l 6 , Constituie contravenţii următoarele fapte si care se sancţionează 
după cum urmeaza:
a) - incalcarea prevederilor art.2, alin.2, lit. a), b), c), d), e), f),g), h) cu amenda de la 100 lei 
la 500 lei;
b) - incalcarea prevederilor art.3, alin.2, lit. a),b), c), d), e), f), g), h), i) cu amenda de la 100 
lei la 1500 lei;
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c) - incalcarea prevederilor art.4 lit. a), b), c), d), e), f), g),h), i), j), k), 1), m), n), o) ca 
amenda de la 400 lei la 2.000 lei.
d) Contravenţiile prevăzute la art.6,litera a,b,c,d, se sanţionează cu amenda de la 300 la 
2000 lei.

A rtico lu l 7 . Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor prevăzute in 
prezenta hotărâre se face de către primarul comunei si împuterniciţii acestuia, precum si 
de către ofiţerii si subofiţerii de politie.

A rtico lu l 8 «Contravenţiilor prevăzute in prezenta hotărâre le sunt aplicabile 
prevederile art. 28, alin.l din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al 
contravenţiilor.

A rtico lu l 9» Prezenta hotărâre va intra in vigoare în termen de 30 de zile de la 
data aducerii la cunoştinţă publică.

A rtico lu l 10 . Primarul şi viceprimarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire 
a prevederilor prezentei hotărâri.

A rtico lu l 1 1 . Secretarul comunei Perieţi va aduce la cunoştinţa publica hotărârea 
prin afişare in locuri publice.

A rtic o lu l 12 . Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 ore de la 
data incheierii procesului verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute in actul 
normativ, agentul constator facand menţiunea despre aceasta posibilitate in procesul- 
verbal.

A rtic o lu l 13 . Plata amenzii se face la Compartimentul Taxe si Impozite din 
cadrul Primăriei Perieţi, iar o copie de pe chitanţa se preda de către contravenient, 
agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care face parte , in tremen de 
48 ore. In cazul in care contravenientul a achitat jumătate din minimul amenzii prevăzute 
in actul normativ , pentru fapta savarsita , orice urmărire inceteaza.

A rtico lu l 14 . împotriva procesului verbal de constatare si sancţionare a 
contravenţiei se poate face plângere in termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, la 
Judecătoria Slatina si va fi insotita de procesul verbal de contravenţie.

A rtic o lu l 15 . Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile OUG 
2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor.

A rtic o lu l 16 . Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Olt;
- Primarului şi Viceprimarului comunei Perieţi, judeţul Olt; 

Se face publică prin afişare;
Secretarului comunei Perieţi iideţul Olt.

IN Ţ Ă ,
S -V IO R EL

f pentru legalitate, 
SEC R ETA R ,

E c. ELEN A  O LTEA NU

N r /3  I 2 8  a p rilie  2 0 1 6 .
Adoptata cu 11 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri dintr-un total de 11 voturi valabil exprimate (11 consilieri locali în funcţie)

în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Perieţi, judeţul Olt
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