
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

e-mail: primaria_nicseni@yahoo.com; telefon/fax: 0231539530 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 18 

 privind declararea perioadei 1-30 aprilie 2022 „Luna curățeniei” 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 31.03.2022,  

 

 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 1395/24.03.2022, 

având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

luând în considerare raportul de specialitate nr. 1398/24.03.2022, 

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 14 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, art. 1 alin. 2, art. 3, art. 8 din OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor 

urbane şi rurale, art. 90 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 42, art. 80-83 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 

120 alin. 1 și art. 121 alin. 1 și 2 din Constituția României, art. 7 alin. 2 Cod Civil, art. 3 și 4 din 

Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin 

Legea nr. 199/1997, 

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

Art. 1 (1) Se declară perioada 1-30 aprilie 2022 „Luna curățeniei” pe întreg teritoriul 

comunei Nicșeni. 

(2) Se aprobă programul de bună gospodărire și de mediu a comunei Nicșeni, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică și se va comunica Instituției 

Prefectului - Județul Botoșani și primarului comunei Nicșeni. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

              Secretar general al comunei 

      PÎRLOG RODICA                    DIAC-MILATINOVICI LUCIAN-IULIAN 

 

 

Consilieri în funcţie 11 prezenţi 9 voturi pentru 9 voturi împotrivă 0 abţineri 0 
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Anexa la HCL nr. 18/31.03.2022 

 
 
 

PROGRAM DE MĂSURI 

Privind acțiunile din domeniul protecției mediului a localității Nicșeni 

care se vor realiza în perioada 1-30 aprilie „Luna curățeniei” 

 

 

În vederea asigurării unor condiții de mediu în concordanță cu cerințele cuprinse în  

normele europene și în legislația românească în mod deosebit, începând cu data de 1 aprilie 2022 

se vor întreprinde în comuna Nicșeni următoarele acțiuni: 

Se declară perioada 1 aprilie-30 aprilie 2022 „Luna curățeniei”, cu deviza: „Împreună 

spre un mediu mai curat”.  

 

 

Obligații și răspunderi ale autorităților locale: 

 

1. Folosind cu maximum de eficiență forța de muncă a persoanelor care 

beneficiază de  ajutorul  social, dar și a muncitorilor angajați ai instituțiilor publice, se vor  executa 

lucrări de amenajare, gospodărire și curățenie a locurilor publice: parcuri, străzi, șanțurile din zona 

instituțiilor  publice, terenuri de sport, locuri de agrement, spații verzi și alte asemenea spații. 

 

2. Salubrizarea cimitirelor din comună precum și a cimitirului eroilor Dorobanți. 

 

3. Repararea podurilor şi podețelor, desfundarea și decolmatarea lor şi a şanțurilor 

pentru scurgerea apelor pluviale. 

 

4. Consolidarea și întreținerea digurilor şi malurilor la acumulările de apă din raza  

comunei, efectuarea lucrărilor de regularizare a canalelor de scurgere a apei, înălțarea și întărirea 

malurilor de protecție împotriva inundațiilor; 

 

5. Igienizare la platformele de gunoi stabilite pentru fiecare localitate, urmărirea 

respectării depozitării la locurile amenajate; 

 

6. Urmărirea realizării bazinelor proprii de colectare a apei uzate rezultate din 

gospodăriile care folosesc instalații sanitare individuale astfel încât să nu afecteze apa potabilă  din 

fântâni, să nu reprezinte focare de răspândire a microbilor. 

 

7. Curățenia și întreținerea cursurilor de apă care străbat localitatea, înfrumusețarea 

și protecția peisajului. 

 

8. Plantarea de arbori pe marginea drumului comunal Nicșeni-Costești, arbori, gard 

viu și flori în parcuri și locuri publice, precum și toaletarea arborilor. 

 

mailto:primaria_nicseni@yahoo.com


 

 

9. Verificarea structurilor destinate precolectării selective a deşeurilor reciclabile 

repararea sau înlocuirea containerelor defecte, refacerea marcajelor de pe exteriorul containerelor; 

 

10. Întreținerea și repararea drumurilor comunale și sătești.  

 

11. Asigurarea curățeniei și întreținerii sediului primăriei, a anexelor gospodărești, a 

curților și parcărilor aferente imobilelor primăriei. 

 

Consiliul de administraţie al instituţiilor publice şi agenţii economici sunt obligaţi 

să asigure:  

 

- întreţinerea corespunzătoare a clădirilor pe care le au în administrare ori proprietate, 

prin efectuarea lucrărilor de reparaţii necesare, conform normativelor în vigoare;  

- spălarea geamurilor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea în stare de permanentă 

curăţenie a firmelor şi a faţadelor, dezinfectarea imobilelor şi împrejmuirea corespunzătoare a 

acestora; 

- curăţenia drumurilor şi a spaţiilor din jurul incintelor, întreţinerea spaţiilor verzi şi a 

plantelor existente în vecinătatea lor; 

- depozitarea corespunzătoare a reziduurilor menajere, industriale, agricole, precum şi 

a materialelor refolosibile;  

- asigurarea unui sistem de colectare selectivă şi valorificare prin unităţi specializate a 

deşeurilor recuperabile (hârtie, ambalaje de hârtie şi carton, PET-uri, etc). 

- împrejmuirea şantierelor de lucru de către unităţile care execută lucrări de construcţii, 

depozitarea corespunzătoare a materialelor de construcţii, degajarea punctelor de lucru de moloz şi 

pământ şi asigurarea curăţeniei, vehiculelor la ieşirea din şantier;  

- curățirea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile 

publice; 

  

Agenţii economici şi persoane fizice care au sectoare zootehnice vor asigura 

colectarea şi evacuarea zilnică a gunoiului de grajd, transportându-l pentru depozitare pe 

suprafeţele de teren proprietate personală, în locuri special amenajate.  

 

 Salariaţii agenţilor economici din sectorul alimentației publice sunt obligați:  

 

- să asigure ordinea şi curăţenia permanentă a localurilor în care îşi desfăşoară 

activitatea şi a locurilor de depozitare a mărfurilor şi ambalajelor; 



 - să respecte cu stricteţe normele igienico-sanitare şi să asigure menţinerea calităţii 

bunurilor agroalimentare depozitate; 

 - să întreţină în stare de curăţenie grupurile sociale, utilajele, mobilierul şi să participe 

la colectarea, îndepărtarea şi depozitarea reziduurilor în locurile special amenajate în acest scop;  

 

Locuitorii comunei au obligația: 

- de a asigura întreţinerea şi curăţenia locuinţelor proprii şi anexelor gospodăreşti, a 

curţilor şi împrejmuirilor acestora, respectând măsurile stabilite de primării pentru asigurarea 

igienii publice şi curăţeniei în localităţi precum şi protejarea mediului ambiant; 

- să asigure, potrivit legii, lucrările de întreţinere şi repararea locuinţelor şi anexelor 

gospodăreşti zugrăvirea şi vopsirea părţilor exterioare ale clădirilor, repararea, înlocuirea 

jgheaburilor şi a burlanelor, a curţilor şi împrejurimilor acestora ; 

- să depoziteze reziduurile menajere numai în recipienţi sau în locuri special amenajate 

în acest scop;  

- să menţină curăţenia drumului de lângă locuinţă, a curţii şi a grădinii; 

 - să păstreze dotările amplasate pe străzi (panouri de afişaj, indicatoare, coşuri de 

gunoi, bănci etc). 

- să contribuie în orice fel la protejarea și îmbunătățirea mediului ambiental. 

 

 

Neîndeplinirea obligațiilor care privesc agenții economici, instituțiile publice și 

cetățenii localității, cuprinse în prezentul program se sancționează conform prevederilor legale în 

vigoare. 

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

                                           Secretar general al comunei 

           PÎRLOG RODICA                    DIAC-MILATINOVICI LUCIAN-IULIAN 

 

 

 

 

 

 

 


