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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 26 din 20 mai 2013 
privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 11/2009 privind unele măsuri 

de gospodărire şi înfrumuseţare a comunei Dudeştii Noi 
 

Având în vedere necesitatea unor măsuri mai stricte în ceea ce priveşte 
gospodărirea şi înfrumuseţarea comunală,  

  
luând act de: 
a)  referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa 

de iniţiator, înregistrat sub nr. 1970/2013, calitate acordată de prevederile  art. 33 din 
legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b)  raportul Comisiei de inventariere,  înregistrat sub nr. 1971/2013;   
c)  raportul Comisiilor de specialitate ECOF, AGRUM, EDUX şi JUREX 

ale Consiliului local, 
 
analizând prevederile: 
a)  Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2009 privind unele măsuri de 

gospodărire şi înfrumuseţare a comunei Dudeştii Noi,  
b)  Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor 

urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare, 
c)  Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare 
 

          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI, 
 

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), art. 45 alin. (1) şi a celor ale art. 
115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţă ordinară, adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. I.- Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2009 privind unele măsuri de 
gospodărire şi înfrumuseţare a comunei Dudeştii Noi se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

 
1. Înainte de articolul 1 se introduce o nouă secţiune având următorul 

conţinut: 

„OBLIGAŢIILE CETĂŢENILOR”.- 
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2.  Se introduce un nou articol după articolul 1, care va avea următorul 

conţinut: 
„Art. 11. - În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri cetăţenilor le revin 

următoarele obligaţii:  
   a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate, cu 

chirie sau sub altă formă, a anexelor gospodăreşti, a curţilor, grădinilor şi 
împrejmuirilor acestora;  

   b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul 
străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora;  

   c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de 
primar, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;  

   d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;  
   e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a 

drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le 
folosesc;  

   f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în 
care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;  

   g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;  
   h) respectarea măsurilor stabilite de consiliul local şi judeţean pentru 

asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localitate;  
   i) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special 

amenajate de primărie;  
   j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile 

publice; 
   k) curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aferente 

proprietăţii; 
  l) curăţarea şi întreţinerea vegetaţiei de pe domeniul public din dreptul 

proprietăţii”.- 
 
3.  După articolul 2 se introduce o nouă secţiune având următorul 

conţinut: 

„OBLIGAŢIILE INSTITUŢIILOR PUBLICE, ALE AGENŢILOR ECONOMICI ŞI ALE 

CELORLALTE PERSOANE JURIDICE” 
 
4.  Se introduce un nou articol după articolul 2, care va avea următorul 

conţinut: 
„Art. 21. - Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice 

le revin următoarele obligaţii:  
   a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară 

activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;  
   b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor 

sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, 
inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;  

   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 reziduurile menajere, industriale, agricole, 
precum şi materialele refolosibile;  
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   f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a 
străzii sau a drumului, a locurilor de parcare 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 respecte măsurile stabilite de Consiliul local pentru asigurarea igienei 
publice şi curăţeniei în localităţi;  

   h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea 
acestora pe drumurile publice.”- 

 
5.  Articolul 8 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Art. 8.- Se interzice: 
a) păşunatul în perioada de refacere a păşunii, respectiv 15 noiembrie – 

15 aprilie; 
b) părăsirea perimetrului de păşunat stabilit prin contract.”- 
 
6.  Articolul 12 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Art. 12.- (1) Fiecare agent economic ce desfăşoară activităţi de comerţ are 

următoarele obligaţii: 
a)  să cureţe domeniul public din faţa sediului/punctului de lucru şi pe o 

rază de 100 m în caz că activitatea sa duce la murdărirea domeniului public din 
dreptul proprietăţilor vecinilor; 

b)  să monteze coşuri de gunoi stradale în faţa sediului/punctului de lucru; 
c)  să încheie cu operatorul de salubrizare din comună un contract de 

salubrizare.”- 
 
7.  Articolul 14 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Art. 14. Nerespectarea dispoziţiilor prezentei hotărâri reprezintă contravenţie 

şi se pedepseşte cu amendă după cum urmează: 
a)  pentru nerespectarea art. 11 şi  a art. 21 cuantumul amenzii este între 

100 şi 2.000 de lei; 
b)  pentru nerespectarea art. 3 lit. a) şi d), art. 9 şi 10 cuantumul amenzii 

este între 100 şi 2.000 de lei; 
c)  pentru nerespectarea art. 3 lit. b), art. 4 şi 8  cuantumul amenzii este 

între 100 şi 5.000 de lei; 
d)  pentru nerespectarea art. 3 lit. c) cuantumul amenzii este între 100 şi 

5.000 de lei; pe lângă plata amenzii, contravenientul fiind obligat să repare, să 
înlocuiască obiectele cu altele identice sau de valoare mai mare sau să achite 
contravaloarea lucrărilor de reparaţii sau a bunurilor deteriorate în baza unui 
document de evaluare a prejudiciului realizat de Primărie; 

e)  pentru nerespectarea art. 11 cuantumul amenzii este între 50 şi 1.500 
de lei; 

f)  pentru nerespectarea art. 12, alin. (1) şi (2) cuantumul amenzii este 
între 200 şi 3.000 de lei; 

g)  pentru nerespectarea art. 12, alin. (3) cuantumul amenzii este între 350 
şi 5.000 de lei; 

h)  pentru nerespectarea condițiilor de mediu și de sănătate publică, 
conform reglementărilor legale în vigoare, cuantumul amenzii este între 100 şi 5.000 
de lei; 

i)  pentru nerespectarea art. 13 cuantumul amenzii este între 200 şi 3.000 
de lei.”- 

8.  Articolul 16 aliniatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
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„Pentru prima abatere se prevede posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a 
jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta hotărâre, în condițiile specificate 
în Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și 
completările ulterioare.” 

 
Art. II.- Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică 

în mod obligatoriu în termenul prevăzut de lege primarului comunei Dudeştii Noi şi 
prefectului judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi publicare 
pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.- 

 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 
           Cons.         
 
  Maria GAȘPAR                                                               Contrasemnează: 
                                                                                             SECRETAR, 

      Nicolae GEHL 
L.S. ________________________ 
 
F4/A0 
AAN/AAN 
Ex.3
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 

Total consilieri locali în funcţie: 11 Total consilieri locali prezenţi: 9 

Voturi „PENTRU”: 9, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ---, abţineri: --- 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE
 Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   /     /2012  

2 Comunicarea către prefectul județului
1+4

)   /     /2012  

3 Aducerea la cunoștință publică
2+3+5

)   /     /2012  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
3
)   /     /2012  

5 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte
3
)   /     /2012  

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 

1)
 art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local 

primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 
2)

 art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3)
 art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor 

la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 
4)

 Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   b) prefectului judeţului.” 
5)

 Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin 
grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 

 

 


