ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 96 din 29.08.2016
privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 11/2009 privind unele măsuri de
gospodărire și înfrumusețare a comunei Dudeștii Noi
Având în vedere necesitatea unor măsuri mai stricte în ceea ce privește gospodărirea
și înfrumusețarea comunală,
analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 7 alin. (2) din Codul civil;
c) Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2009 privind unele măsuri de gospodărire și
înfrumusețare a comunei Dudeștii Noi, cu modificările și completările ulterioare;
d) Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din
intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și
rurale, cu modificările și completările ulterioare;
f) Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu
modificările și completările ulterioare;
g) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea
și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;
h) Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu
modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013,
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de inițiator,
înregistrat sub nr. 8644/2016, calitate acordată de prevederile art. 33 din legea nr. 393/2004
privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la cele ale
art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,
înregistrat sub nr. 8643/2016;
c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, ECOF, EDUX, URDES și JUREX ale
Consiliului Local,
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d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectulhotărâre în
conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului
local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012,
având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) și art. 45 alin. (2), lit. e) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre
Art. I. - Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2009 privind unele măsuri de gospodărire și
înfrumusețare a comunei Dudeștii Noi, cu modificările și completările ulterioare, se modifică
și se completează după cum urmează:
1. Articolul 11 se modifică și va avea următorul conținut:
„Art. 11. - În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri cetățenilor care dețin imobile în
proprietate, cu chirie sau sub altă formă le revin următoarele obligații:
a) să întrețină și să curețe locuințele, anexele gospodărești, curțile, grădinile, terenurile
și împrejmuirile acestora;
b) să curețe, să repare, să zugrăvească și să întrețină periodic fațadele clădirilor
amplasate la frontul străzii;
c) să finalizeze construcțiilor începute, pe baza autorizațiilor eliberate de primar, în
condițiile și în termenele stabilite de acestea;
d) să repare și să întrețină instalațiiler aferente imobilelor;
e) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe
porțiunea din dreptul gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;
f) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care
locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
g) să păstreze curățenia pe arterele de circulație și în locurile publice, aferente
imobilelor;
h) să respecte măsurile stabilite de consiliul local și județean pentru asigurarea igienei
publice și a curățeniei în localitate;
i) să nu depoziteze gunoaie, reziduuri vegetale sau menajere în alte locuri decât cele
puse la dispoziție în acest scop de operatorul de salubrizare sau de către Primărie;
j) să încheie contract de prestări de servicii cu operatorul de salubrizare sau cu
Primăria;
k) să curețe mijloacele de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;
l) să curețe și să întrețină șanțurile, rigolele și podețele aferente imobilului;
m)să nu deverseze/depoziteze în sistemul de canalizare pluvială reziduuri menajere
ori alte obiecte/materiale care să împiedice funcționarea corespunzătoare a sistemului;
n) să nu deverseze în sistemul de canalizare menajeră a apei pluviale ori a altor
obiecte/materiale care să împiedice funcționarea corespunzătoare a sistemului;
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o) să tundă regulat vegetația, să curețe și întrețină regulat domeniul public din dreptul
imobilului.”
2. După literea e) a articolului 22 se introduce o nouă literă e)1, care va avea următorul
cuprins:
„e)1 să încheie contract de prestări de servicii cu operatorul de salubrizare;”.
3. După literea b) a articolului 3 se introduc trei noi litere b)1, b)2 și b)3 care vor avea
următorul cuprins:
„b)1 pășunatul pe spații verzi;
b)2 distrugerea spațiilor verzi prin poluare cu ape reziduale, chimicale, deșeuri de
producție, produse petroliere sau alte substanțe nocive;
b)3 abandonarea câinilor și pisicilor sau lăsarea acestora pe străzi ori în alte locuri
publice;”.
4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 7. - Proprietarul de animale este responsabil pentru pagubele accidentale
produse persoaneler fizice sau juridice de către animalele proprii și este dator la justa
despăgubire către aceștia.”
5. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 14. - Nerespectarea dispozițiilor prezentei hotărâri reprezintă contravenție și se
pedepsește cu amendă după cum urmează:
a) pentru nerespectarea art. 11, 5, 6 și 11 cuantumul amenzii este între 100 și 500 de
lei;
b) pentru nerespectarea art. 3 lit. a) - d), f), art. 9 și 10 cuantumul amenzii este între
100 și 2.000 de lei;
c) pentru nerespectarea art. 21, 4, 8 și 12 cuantumul amenzii este între 500 și 2.000
de lei;
d) pentru nerespectarea art. 3 lit. e) cuantumul amenzii este între 300 și 1.000 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 reparații
sau a bunurilor deteriorate în baza unui document de evaluare a prejudiciului realizatde
Primărie;
e) pentru nerespectarea art. 13 cuantumul amenzii este între 200 și 2.000 de lei.”
6. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 17. - De la data intrării în vigoarea prezentei hotărâri se abrogă:
a) Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru mai buna
gospodărire și înfrumusețare a comunei Dudeștii Noi;
b) Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2004 privind reglementarea unor aspecte legate
de pășunat;
c) Hotărârea Consiliului Local nr. 70/2005 privind unele măsuri pentru prevenirea
apariție gripei aviare pe teritoriul comunei Dudeștii Noi;
d) Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2006 privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru o mai buna gospodărire și
înfrumusețare a comunei Dudeștii Noi;
e) Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2009 privind unele măsuri de gospodărire
comunală și sancționarea unor contravenții.”
7. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 18. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în 30 de zile de la momentul aducerii la
cunoștiința locuitorilor comunei Dudeștii Noi.”
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8. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 19. - Prezenta hotărâre se comunică:
a) primarului comunei Dudeștii Noi;
b) Postului de Poliție Dudeștii Noi;
c) cetățenilor și agenților economici prin afișare și prin sintetizare în publicația de
informare comunală «Dudeșteanul»;
d) prefectului județului Timiș.”
Art. II. - Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2009 privind unele măsuri de gospodărire și
înfrumusețare a comunei Dudeștii Noi, cu modificările și completările ulterioare, se republică
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, dându-se textelor o nouă
numerotare.
Art. III. - Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică în mod
obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi și prefectului
județului Timiș și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei și prin
publicare pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:

 …………………………….…………………………

SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

Adrian-Leonida CAPSALI

 …………………………….…………………………
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU
L.S.

F2/A1
LL/LL
EX.4
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Anexa la H.C.L. nr.96/29 august 2016

HOTĂRÂREA
Nr. 11/2009
privind unele măsuri de gospodărire și înfrumusețare a comunei Dudeștii Noi
=republicată=
Ținînd cont de necesitatea prezentării unitare a măsurilor ce țin de buna gospodărire
a comunei care în prezent sunt reglementate de Hotărârile Consiliului Local nr. 26/2004, nr.
32/2004, nr. 4/2006, nr. 70/2005, respectiv nr. 7/2009,
în temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
având la bază prevederile art. 36 alin. (3) lit. a) din Legea administrației publice locale
nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin votul a 10 consilieri
din 10 prezenți
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEȘTII NOI adoptă următoarea hotărâre.

CAP. I MĂSURI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
Art. 1. - Cetățenii și agenții economici de pe raza comunei Dudeștii Noi trebuie să își
desfășoare activitatea și să folosească serviciile publice cu bună credință și respect față de
mediul înconjurător și efortul autorităților, să păstreze ordinea publică și să trăiască în bună
vecinătate cu ceilalți consăteni sau agenți economici.

OBLIGAȚIILE CETĂȚENILOR
Art. 2. - În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri cetățenilor care dețin imobile în
proprietate, cu chirie sau sub altă formă le revin următoarele obligații:
a) să întrețină și să curețe locuințele, anexele gospodărești, curțile, grădinile,
terenurile și împrejmuirile acestora;
b) să curețe, să repare, să zugrăvească și să întrețină periodic fațadele clădirilor
amplasate la frontul străzii;
c) să finalizeze construcțiilor începute, pe baza autorizațiilor eliberate de primar, în
condițiile și în termenele stabilite de acestea;
d) să repare și să întrețină instalațiiler aferente imobilelor;
e) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe
porțiunea din dreptul gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;
f) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care
locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
g) să păstreze curățenia pe arterele de circulație și în locurile publice, aferente
imobilelor;
h) să respecte măsurile stabilite de consiliul local și județean pentru asigurarea
igienei publice și a curățeniei în localitate;
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i) să nu depoziteze gunoaie, reziduuri vegetale sau menajere în alte locuri decât
cele puse la dispoziție în acest scop de operatorul de salubrizare sau de către Primărie;
j) să încheie contract de prestări de servicii cu operatorul de salubrizare sau cu
Primăria;
k) să curețe mijloacele de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;
l) să curețe și să întrețină șanțurile, rigolele și podețele aferente imobilului;
m)să nu deverseze/depoziteze în sistemul de canalizare pluvială reziduuri menajere
ori alte obiecte/materiale care să împiedice funcționarea corespunzătoare a sistemului;
n) să nu deverseze în sistemul de canalizare menajeră a apei pluviale ori a altor
obiecte/materiale care să împiedice funcționarea corespunzătoare a sistemului;
o) să tundă regulat vegetația, să curețe și întrețină regulat domeniul public din dreptul
imobilului.
Art. 3. - În spiritul civic ce trebuie să caracterizeze fiecare cetățean, locuitorii
comunei Dudeștii Noi sunt obligați să semnaleze autorităților locale și să ia atitudine față de
cei care nu respectă prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. - Instituțiilor publice, agenților economici și celorlalte persoane juridice le revin
următoarele obligații:
a) să întrețină în stare corespunzătoare imobilele în care își desfășoară activitatea,
prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice;
b) să asigure repararea, spălarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte,
întreținerea firmelor și a fațadelor imobilelor în care își desfășoară activitatea, inclusiv
spălarea, curățarea și zugrăvirea periodică a acestora;
c) să asigure curățenia la locurile de depozitare a materialelor în curțile interioare și
pe celelalte terenuri pe care le dețin, precum și pe căile de acces;
d) să asigure igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, prin activități de
curățare, dezinsecție și deratizare;
e) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum și
materialele refolosibile;
f) să încheie contract de prestări de servicii cu operatorul de salubrizare;
g) să efectueze și să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile a străzii sau a
drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc și să îndepărteze zăpada și gheața de
pe trotuarele din dreptul imobilelor și incintelor în care își desfășoară activitatea;
h) să respecte măsurile stabilite de Consiliul local pentru asigurarea igienei publice și
curățeniei în localități;
i) să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe
drumurile publice.
Art. 5. - Se interzice:
a) depozitarea pe domeniul public a materialelor de orice fel ca: utilaje, mărfuri,
ambalaje, deșeuri, materiale de construcție și altele, fără aprobarea Primăriei Comunei
Dudeștii Noi;
b) aruncarea gunoaielor de orice fel în alte locuri decât cele amenajate în acest sens
de către Primărie sau stabilite de Consiliul Local;
c) pășunatul pe spații verzi;
d) distrugerea spațiilor verzi prin poluare cu ape reziduale, chimicale, deșeuri de
producție, produse petroliere sau alte substanțe nocive;
e) abandonarea câinilor și pisicilor sau lăsarea acestora pe străzi ori în alte locuri
publice;
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f) deteriorarea sau distrugerea semnelor, indicatoarelor de orice fel, a panourilor
precum și a locurilor de afișaj, a becurilor și instalațiilor de iluminat public, a lucrărilor și
instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare pluvială și menajeră, a zonelor verzi, a
pomilor de pe domeniul public, a clădirilor instituțiilor publice, a bisericilor și monumentelor,
a spațiior și intalațiilor de joacă pentru copii, a terenurilor de sport sau a altor bunuri din
patrimoniul public sau privat al comunei Dudeștii Noi ori a statului român;
g) lăsarea animalelor sau păsărilor pe străzi sau în locuri publice din intravilanul
localității.

CAP. II MĂSURI PRIVIND PĂȘUNATUL
Art. 6. - Crescătorii de animale sunt obligați să respecte amenajamentele,
perioadele și zonele atribuite pentru pășunat.
Art. 7. - Pășunatul în perioada de interdicție la pășunat se poate face doar pe
suprafețele de teren agricol proprietate privată cu acordul proprietarului și cu anunțarea în
scris a Primăriei pentru a se putea stabili de comun acord a itinerariului pe drumurile publice
către locul de pășunat.
Art. 8. - Proprietarii de animale sunt obligați să supravegeze animalele de la ieșirea
din curte până la locul de pășune și invers, acestea fiind conduse pe partea carosabilă a
drumului fără a stânjeni traficul rutier.
Art. 9. - Proprietarul de animale este responsabil pentru pagubele accidentale
produse persoaneler fizice sau juridice de către animalele proprii și este dator la justa
despăgubire către aceștia.
Art. 10.- Se interzice:
a) pășunatul în perioada de refacere a pășunii, respectiv 15 noiembrie – 15 aprilie;
b) părăsirea perimetrului de pășunat stabilit prin contract.

CAP. III MĂSURI DE ORDINE PUBLICĂ
Art. 11. - Cetățenii și agenții economici trebuie să păstreze pe teritoriul comunei
Dudeștii Noi normele de ordine publică, să nu aducă atingere bunelor moravuri, să
desfășoare activitățile publice sau private festive sau de altă natură, care afectează mediul
prin zgomot, deranj al ordinii existente sau poluare de orice fel doar cu aprobarea Primăriei
și, după caz, a vecinilor.
Art. 12. - Se interzice:
a) jocurile zgomotoase și gălăgioase precum și orice alte activități ce tulbură liniștea
publică între orele de liniște din intervalul 22.00 – 6.00;
b) deranjarea ordinii și conturbarea bunei desfășurări a adunărilor publice, a
mitingurilor, a procesiunilor sau a întâlnirilor organizate de către Primărie sau cu autorizarea
aceasteia.

CAP. IV MĂSURI DE ÎNFRUMUSEȚARE A COMUNEI
Art. 13. - Fiecare cetățean, agent economic, proprietar, ori chiriaș de gospodărie este
obligat să păstereze curat domeniul public din fața gospodăriei, să tundă regulat iarba, să
văruiască pomii, să curețe și să decolmateze șanțurile de scurgere a apei, să amenajeze și
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să întrețină podețele din dreptul curților, să curețe de zăpadă trotuarele și accesele din
dreptul gospodăriei în sezonul rece;
Art. 14. - Fiecare agent economic ce desfășoară activități de comerț are următoarele
obligații:
a) să curețe domeniul public din fața sediului/punctului de lucru și pe o rază de 100
m în caz că activitatea sa duce la murdărirea domeniului public din dreptul proprietăților
vecinilor;
b) să monteze coșuri de gunoi stradale în fața sediului/punctului de lucru;
c) să încheie cu operatorul de salubrizare din comună un contract de salubrizare.
Art. 15. - Se interzice:
a) scurgerea apei menajere sau reziduale în rigolele de canalizare pluvială sau în
alte locuri publice;
b) tăierea arborilor de pe domeniul public ori privat al comunei Dudeștii Noi fără
acordul Primăriei și fără înlocuirea acestora;

CAP. V SANCȚIUNI
Art. 16. - Nerespectarea dispozițiilor prezentei hotărâri reprezintă contravenție și se
pedepsește cu amendă după cum urmează:
a) pentru nerespectarea art. 2, 7, 8 și 11 cuantumul amenzii este între 100 și 500 de
lei;
b) pentru nerespectarea art. 5 lit. a) - d), f), art. 12 și 13 cuantumul amenzii este între
100 și 2.000 de lei;
c) pentru nerespectarea art. 4, 6, 10 și 14 cuantumul amenzii este între 500 și 2.000
de lei;
d) pentru nerespectarea art. 5 lit. e) cuantumul amenzii este între 300 și 1.000 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 reparații
sau a bunurilor deteriorate în baza unui document de evaluare a prejudiciului realizatde
Primărie;
e) pentru nerespectarea art. 15 cuantumul amenzii este între 200 și 2.000 de lei.
Art. 17. - Constatarea contravenției și aplicarea amenzii prin completarea procesului
verbal de amendă se realizează de către lucrătorii de poliție, primar sau de persoane
împuternicite de către acesta.
Art. 18. - (1) Debitul constituit de amenda aplicată pentru nerespectarea prezentei
hotărâri constituie venit la bugetul local al comunei Dudeștii Noi.
(2) 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.

CAP. VI ALTE DISPOZIȚII
Art. 19. - De la data intrării în vigoarea prezentei hotărâri se abrogă:
a) Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru mai buna
gospodărire și înfrumusețare a comunei Dudeștii Noi;
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b) Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2004 privind reglementarea unor aspecte legate
de pășunat;
c) Hotărârea Consiliului Local nr. 70/2005 privind unele măsuri pentru prevenirea
apariție gripei aviare pe teritoriul comunei Dudeștii Noi;
d) Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2006 privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru o mai buna gospodărire și
înfrumusețare a comunei Dudeștii Noi;
e) Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2009 privind unele măsuri de gospodărire
comunală și sancționarea unor contravenții.
Art. 20. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în 30 de zile de la momentul aducerii la
cunoștiința locuitorilor comunei Dudeștii Noi.
Art. 21. - Prezenta hotărâre se comunică:
e) primarului comunei Dudeștii Noi;
f) Postului de Poliție Dudeștii Noi;
g) cetățenilor și agenților economici prin afișare și prin sintetizare în publicația de
informare comunală „Dudeșteanul”;
h) prefectului județului Timiș.
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