
        ROMÂNIA 
  JUDEȚUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUȘEȚU 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind 

aprobarea Programului de masuri ce vizeaza imbunatățirea activității de gospodărire si infrumusețare 
a Comunei Rușețu, a obligațiilor si responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților 

economici și  cetățenilor pentru buna gospodarire a comunei Rușețu și respectarea condițiilor de 
mediu, precum si stabilirea sancțiunilor 

 
 

Consiliul local al comunei Rușețu, județul Buzău, 
 

Având în vedere: 
 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Rușețu nr.816/19.02.2021 prin care se 
propune aprobarea Programului de masuri ce vizeaza imbunatățirea activității de 
gospodărire si infrumusețare a Comunei Rușețu, a obligațiilor si responsabilitatilor 
care revin institutiilor publice, agentilor economici, cetatenilor pentru buna 
gospodarire a comunei Rușețu si respectarea conditiilor de mediu, precum si 
stabilirea sanctiunilor; 

- Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism și amenejarea teritoriului nr. 
817/19.02.2021; 

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate al Consiliului local al comunei 
Rușețu; 

- O.G. nr. 21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu odificarile și 
completarile ulterioare, 
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 prind protecţia mediului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 

intravilanul localităților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 24/2000 privind nornmele de tehnică legislativă. 

In temeiul dispozitiilor art. 129 alin. 7 lit. i), art. 139 alin. 1 și art. 196 alin.1 lit.,a) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

  
Adoptă următoarea 

 
H O T Ă R Â R E: 

 
Art.1. Se aprobă Programul de masuri ce vizează îmbunătățirea activității de 

gospodarire si infrumusețare a comunei Rușețu, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă obligatiile si responsabilitatile care revin institutiilor publice, 

agentilor economici, cetatenilor pentru buna gospodarire a comunei Rușețu si respectarea 
condițtiilor de mediu, conform anexei. nr. 2  la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se stabilesc sanctiunile pentru nerespectarea obligatiilor si responsabilitătilor 
prevazute la art.2., conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art.4. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta 
hotărâre se face de către, Primarului comunei Rușețu și de lucrătorii Postului local de Poliție 
Rușețu . Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul local. 

Art.5. Sancţiunile cuprinse în prezenta hotărâre se aplică în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare şi se completează cu cele prevăzute 
de către legile speciale în vigoare. 
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Art.6. Pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri raspund : 
- Primarul comunei Rușețu 
- Viceprimarul comunei Rușețu 

Art.7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispozitii contrare isi 
inceteaza valabilitatea 

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, persoanelor și instituțiilor publice și se aduce la 
cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei Rușețu. 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUȘEȚU 
                                                                            Anexa nr. 1 la HCL nr.     / 
 

                                Program de măsuri concrete privind imbunatatirea activitatii de 
gospodarire a Comunei Rușețu 

 
Nr.crt. MASURA TERMEN RASPUNDE 

1 Igienizarea malurilor râului Călmățui, 
decolmatarea podurilor, podetelor, rigolelor, 
santurilor 

permanent Viceprimar,  
 

2 Sapare de santuri si curatare rigolelor de 
Curgere a apelor aferente proprietatii 

permanent Viceprimar,  

3 Colectarea gunoiului menajer de pe raza 
comunei ,cu stricta regularitate. 

permanent Viceprimar, Serviciul 
Salubrizare 

4 Controlul permanent al respectarii legislatiei 
in domeniul constructiilor 

permanent Viceprimar, Compartiment 
urbanism,  

 

5 Respectarea stricta a normelor de igiena in 
târg,unitati comerciale si prestari servicii. 

permanent. Viceprimar, 
 

6 Pastrare in buna stare de folosinta a 
indicatoarelor rutiere,fixarea de noi 
indicatoarelor rutiere,fixarea de noi 
indicatoare acolo unde este necesar si panouri 
‘’Pastrati curatenia’’ 

permanent Viceprimar, Compartiment 
administrativ  

7 Intretinerea si curatirea permanenta a 
santurilor,  rigolelor aferente drumurilor 
comunale  

permanent Viceprimar, 
 

8 Intretinerea si protejare spatiilor verzi. Lunile 4-10 Viceprimar 
9 Responsabilizarea tuturor locuitorilor in 

mentinerea curateniei pe domeniul public in 
dreptul locuintei  

permanent Viceprimar,  
 

10 Se interzice depozitarea furajelora a 
gunoiului    provenit de la animale, a resturilor 
vegetale, a materialelor de construcții de 
orice fel sau care provin din demolarea 
construcțiilor ,  pe domeniul 
public,albiile si cursurile de apa. 

permanent Viceprimar,  

11 Este interzisa spalarea utilajelor agricole si 
autovehiculelor pe domeniul public. 

permanent Viceprimar, 
 

12 Montare indicatoarea de tonaj pe 
drumurile  publice. 

permanent Viceprimar 

13 Interzicerea arderilor de vegetatie, inclusiv în 
gospodăria proprie. 

Permanent  Viceprimar,  
S.V.S.U. Rușețu 

14 Pastrarea igienei in imobilele si incintele 
detinute sub orice forma, prin activitati de 
curatare,dezinsectie si deratizare. 

permanent Viceprimar,  
 



15 Efectuarea si mentinerea curateniei 
trotuarelor, a parti carosabile a strazii sau a 
drumului, a locurilor de parcare pe care le 
folosesc si sa indeparteze zapada si gheata de 
pe trotuarele din dreptul imobilelor si 
incintelor in care isi desfasoara activitatea  

Lunile1- 
3;11-12 

Viceprimar,  

16 Se interzice stationare utilajelor ,masinilor 
agricole,autoturismelor si masinilor mari in 
statiile de microbus si/sau alte zone de 
restrictie rutiera, precum și pe drumurile 
publice sau domeniul public. 

permanent Viceprimar,  
Postul local de poliție 

17 Sancționarea neîntreţinerii locuinţelor pe 
care le deţin în proprietate sau cu chirie, a 
anexelor gospodăreşti, a curţilor şi 
împrejmuirilor acestora; 

permanent Viceprimar 

18 Responsabilizarea tuturor locuitorilor in 
mentinerea curateniei pe domeniul public ,in 
dreptul locuintei fiecareia, alături de 
consilierul responsabil de zona si sector. 

permanent Viceprimar, 
Consilierii locali, 

Funcționari 
Postul local de 

poliție 
19 Respectarea PUG si a normelor legale privind 

constructiile. 
permanent Compartiment urbanism, 

amenajarea teritoriului 

20 Întreținerea locurilor de joacă pengtru copii permanent Conducerea școlii, 
Viceprimar 

21 Întreținerea Monumentelor Eroilor din comuna 
Rușețu  

permanent Primar, Viceprimar 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUȘEȚU 
                                                                            Anexa nr. 2 la HCL nr./ 

 
 
 

Obligațiile si responsabilitățile care revin instituțiilor publice, agenților 
economici, cetățenilor pentru buna gospodărire a comunei Rușețu si 
respectarea condițiilor de mediu 

 
 

Art.1. 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 conform contractului incheiat cu operatorul unic de 
salubrizare; 

 
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, 
potrivit normelor stabilite de Consiliul local Rușețu; 

 
g) să rspecte măsurile stabilite de Consiliul local al comunei Rușețu pentru 
asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi; 

 
h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe 
drumurile publice; 
 
i) sa afiseze la loc vizibil panoul de indentificare a societatii care sa cuprinda: 
denumirea societatii, obiectul activitatii si datele de indentificare. 

 
Art.2. – Cetăţenilor comunei Rușețu, precum şi celor aflaţi în trecere le revin 
următoarele obligaţii: 
a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, 
a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora; 
b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, 
tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de Consiliul 
local al comunei Rușețu; 
c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primar, sau 
președintele Consiliului județean , în condiţiile şi   l     a 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 Rușețu pentru asigurarea 
igienei publice şi a curăţeniei în localităţi; 
i) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special 
amenajate de autorităţile administraţiei publice locale; 
j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice. 
k) curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aferente proprietăţii. 
l) La inceputul fiecărui an calendaristic, persoanele fizice vor depune la Serviciul de 
salubrizare din subordicea Consiliului local Rușețu o declaraţie referitoare la 
numărul de persoane aflate în gospodărie, pentru calculul taxei de salubrizare; 
agentii economicii au obligatia de a incheia contracte de prestari sevicii de 
salubrizare cu unicul operator de pe raza comunei Rușețu. 
m) să nu staționeze pe partea carosabilă, să nu blocheze ulițele și drumurile sătești, 
pentru a nu împiedica accesul autospecialelor de interventie (ambulanta, politie, 
pompieri) in cazul unui eventual eveniment care ar necesita prezenta acestora in 
zona respectivă; 
n) să nu rastoarne sau sa deplaseze de la locurile amplasate, publelele destinate 
colectarii deseurilor menajere; 
o) să gestioneze corespunzător deșeurile animale pentru ca acestea să nu provoace 
disconfortul vecinilor. 
 
Art.3. Instituţiile publice, agenţii economici, precum şi cetăţenii comunei 
Rușețu, au obligaţia să respecte următoarele reguli: 

(1) Să respecte restricţiile sau interdicţiile pentru protecţia apei sau atmosferei 
(2) Să nu provoace poluare, prin evacuarea cu ştiinţă în apă în atmosferă sau pe 

sol a unor deşeuri sau substanţe periculoase. 
(3) Să nu depoziteze în spaţii subterane, deşeuri sau alte substanţe periculoase 
(4) Să nu depoziteze materiale de construcţii sau de altă natură pe spaţiul verde, 

trotuare carosabil, malurile râului, izlazul comunal, terenuri agricole sau 
forestiere (păduri, perdele forestiere de protecție agricolă), fiind interzisă 
folosirea în acest scop a domeniului public sau privat al comunei Rușețu. 
Este interzisă îngrădirea, construcţiile improvizate şi în alte scopuri 
personale, fără avizul sau aprobarea autorităților administraţiei publice 
locale. 

(5) Să nu distrugă sau să taie copacii de pe domeniul public sau privat al comunei. 
(6) Să nu distrugă sau să rupă florile ori alte ornamente de pe domeniul public 

al comunei. 
(7) Să respecte reglementările referitoare la regimul de acces şi circulaţie, 

staţionarea, parcarea pentru diferite categorii de vehicule, fiind interzisă 
parcarea şi staţionarea acestora pe spaţiul zonă verde, trotuare, staţii 
destinate mijloacelor de transport în comun, în zpnele unde este interzisă 
oprirea, sau alte locuri nepermise în acest scop. 

(8) Să nu păşuneze animalele în locurile unde acesta este interzis. 
(9) Să respecte prevederile legale în ce priveşte buna organizare şi funcţionare a 

transportului în comun, păstrarea curăţeniei şi aspectului corespunzător al 
vehiculelor. 

(10) Să nu spele autovehiculele pe domeniul public, în faţa fântânilor sau a 
cişmelelor, cât şi în apropierea sau albiile pârâurilor de pe raza comunei Rușețu. 
(11) Să nu deverseze dejecţii de orice fel în şanţul stradal, pe drumurile publice, 

în albiile râurilor sau pârâurilor. 
(12) Să nu păşuneze sau să lase libere animalele care reprezintă pericol pentru 

siguranţa pietonilor ori pentru circulaţia autovehiculelor, pe şanţul stradal, pe 
drumurile comunale sau pe proprietăţile private ale locuitorilor comunei. 

(13) Să nu deţină şi să nu permită accesul liber al animalelor sau păsărilor pe 
domeniul public. 

(14) Să nu execute lucrări neautorizate de dezinsecţie sau aplicarea de pesticide 



precum şi a substanţelor care afectează insectele polenizatoare. 
(15) Refuzul prezentării la solicitarea agenţilor constatatori şi/sau nedeţinerea de 

către prestatorul de lucrare la punctul de lucru a documentelor şi a avizelor eliberate 
de către serviciile de specialitate ale UAT Comuna Rușețu; 

(16) Tulburarea liniştii locuitorilor între orele 22,00 – 08,00 prin producerea de 
zgomote sau prin folosirea de aparate utilaje sau instalaţii de orice natură, situate în 
perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social în 
mediul rural. 

(17) Împrejmuirea corespunzătoare a terenurilor aflate în proprietate, chirie, 
concesiune, comodat, amplasate în intravilanul şi/sau extravilanul comunei 
Rușețu, pentru a împiedica  producerea de depozite de deşeuri de orice natură sau 
de accidente cu victime. 

(18) Toaletarea arborilor si arbustilor situati la limita proprietatii care 
afecteaza circulatia pietonala si/sau circulatia auto. 

(19) Se interzice calarea utilajelor pe drumurile comunale (D.C.20 și D.C. 164) 
pe drumurile județene ce trăbat ce străbat comuna Rușețu, precum și pe străzile 
asfaltate, fără folosirea unor protectoare de lemn sau cauciuc,, 
(20) Pe drumurile comunale (D.C.20 și D.C. 164) pe drumurile județene ce 

trăbat ce străbat comuna Rușețu, precum și pe străzile asfaltate ce străbat comuna 
Rușețu este interzisă circulația vehiculelor având montate lanțuri antiderapante, 
atunci când carosabilul nu este acoperit cu gheață sau polei, 

(21) Se interzice incendierea de către orice persoană (fizică sau juridică) a 
resturilor vegetale precum și a altor materiale; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUȘEȚU 
                                                                            Anexa nr. 3 la HCL nr./ 

 



SANCȚIUNI 
 
 

Constituie contravenție, și se sancționează conform prevederilor Ordonanței 
Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu 
modificările ulterioare, nerespectarea prevederilor cuprinse în Anexa nr. 2 a 
Hotărârii Consiliului local al comunei Rușețu, astfel: 

a) încălcarea prevederilor art.2, lit.a),b), f), h), j), și ale art.4, alin.(7), (9), 
(13)se sancționează cu amendă cuprinsă între 100 și 300 lei; 

b) încălcarea prevederilor art.2, lit.e),k),și ale art.3, alin.(6),(10),(14),se 
sancționează cu amendă cuprinsă între 100 și 500 lei; 

c) încălcarea prevederilor art.1, lit.b), c), d), f), ale art.2, lit.d), g), și 
aleart.3, alin.(8),(11), (12), (16), (18), (19), se sancționează cu amendă 
cuprinsă între 200 și 600 lei; 

d) încălcarea prevederilor art. 1, lit.e),ale art.2, lit.i),și aleart.3, alin.(5),(15), (17), 
se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 și 1000 lei; 

e) încălcarea prevederilor art.1, lit.a), i), se sancționează cu amendă 
cuprinsă între 300 și 600 lei; 

f) încălcarea prevederilor art.1, lit.g),h),și ale art.2, lit.c),j),o) ; și ale art. 3alin. 20) 
 se sancționează cu amendă cuprinsă între 300 și 1000 lei; 

g) încălcarea prevederilor art. 3, alin (1), (2), (3), se sancționează cu 
amendă cuprinsă între 500 și 2500 lei; 

h) încălcarea prevederilor art. 3, alin.(4), se sancționează cu amendă 
cuprinsă între 1000 și 2500 lei; 

i) încălcarea prevederilor art. 3, alin.(21), se sancționează cu amendă 
cuprinsă între  500 și 1500 lei; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


