ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA HIDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.20
Din 29 martie 2007
Privind aprobarea Planului cu masurile de gospodarire, intretinere,
curatenie si infrumusetare a localitatilor comunei Hida pe anul 2007.

Consiliul local al comunei Hida, judetul Salaj.
Având în vedere Raportul compartimentului de specialitate nr.621/2007, avizul comsiei de
specialitate şi Expunerea de motive a primarului comunei Hida.
Văzând dispozitiile art.4,8,10,12,18 alin.1.şi 2 din Ordonantei Guvernului nr.21/2002 privind
gospodarirea localitatilor urbane si rurale,aprobată cu modificări prin Legea nr.515/2002 , ale art.36
alin.2 lit.d din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,modificată şi completată.
In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă « Planul cu masurile de gospodarire, intretinere, curatenie si infrumusetare a
localitatilor comunei Hida pe anul 2007 », conform anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentelor masuri stabilite se incredinteaza primarul si
viceprimarul comunei Hida.
Art.3 Prezenta hotarare se comunica la :
- Instituţia Prefectului judetului Salaj
- Populatiei comunei prin afisare.
- Consiliul Judeţean Sălaj.
- Primarul comunei Hida.
- Dosar
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Anexa la Hotărârea nr.20/29.03.2007

PROGRAM PROPRIU
CUPRINZAND MASURILE CE SE IMPUN PENTRU ASIGURAREA PARTICIPARII
CETATENILOR, INSTITUTIILOR PUBLICE SI AGENTILOR ECONOMICI LA ACTIUNILE
CE VIZEAZA BUNA GOSPODARIRE, INTRETINERE, CURATENIE SI INFRUMUSETARE
A LOCALITATILOR COMUNEI HIDA ÎN ANUL 20007

CAPITOLUL I. PARTICIPAREA CETATENILOR
A. Intretinerea si curatenia locuintelor pe care le detin in proprietate sau cu chirie a anexelor
gospodaresti si imprejmuirilor acestora.
Termen: permanent
B. Curatarea fatadelor locuintelor si a altor constructii amplasate la frontul strazii, tencuirea si
zugravirea periodica a acestora
Termen: 01.03 – 15.05.a fiecarui an
C. Curatarea si intretinerea santurilor, rigolelor si podetelor aferente proprietatii.
Termen : permanent
D. Finalizarea constructiilor incepute pe baza autorizatiilor emise , cu respectarea termenelor de
finalizare prevazute in acestea.
Termen : data stabilita in autorizatie
E. Repararea si intretinerea instalatiilor aferente imobilelor.
Termen : permanent
F. Mentinerea curateniei pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a drumului, pe portiunea
din dreptul gospodariei si a locurilor de parcare pe care le folosesc.
Termen : permanent
G. Indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiesc sau pe
care le folosesc in alte scopuri.
Termen : 15.11 – 15.03 a fiecarui an
H. Depozitarea reziduurilor menajere si a gunoaielor numai in locuri special amenajate.
Termen: permanent
I. Curatarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.
Termen : permanent

CAPITOLUL II. INSTITUTII PUBLICE

A. In perioada 01.03. – 30.04. se vor lua masuri pentru asigurarea curateniei prin efectuarea cu
persoanele beneficiare de ajutor social- potrivit Legii nr. 416/2001 – a imobilelor primariei,
caminelor culturale, scolilor, gradinitelor, a curtilor acestora si anexelor gospodaresti.
B. Organiyarea de actiuni de curatenie si salubrizare a malurilor cursurilor de apa, de prevenire a
poluarii apelor, asanarea terenurilor insalubre prin intermediul persoanelor beneficiare de
ajutor social.
Termen : 15 aprilie
15 iunie
15 noiembrie
C. Organizarea de actiuni pentru curatenia strazilor, trotuarelor, a locurilor publice, decolmatarea
santurilor, rigolelor din dreptul institutiilor publice prin antrenarea persoanelor beneficiare de ajutor
social.
Termen: periodic
D.Intretinerea si repararea strazilor, a drumurilor comunale, podurilor, podetelor, curatarea si
amenajarea santurilor.
Termen: permanent
E. Realizarea unor recipiente pentru colectarea si transportul gunoiului la locurile stabilite.

CAPITOLUL III.AGENTI ECONOMICI SI ALTE PERSOANE JURIDICE
A. Intretinerea in permanenta in stare corespunzatoare a imobilelor in care isi desfasoara
activitatea si a sediilor, prin efectuarea lucrarilor de reparatii.
B. Repararea, spalarea geamurilor si a vitrinelor, inlocuirea celor sparte, intretinerea firmelor si
a fatadelor imobilelor in care isi desfasoara activitatea, inclusiv spalarea, curatarea si
zugravirea acestora.
Termen: 01.03– 15.04. a fiecarui an
C. Asigurarea in permanenta a curateniei la locurile de depozitare a materialelor in curtile
interioare si pe terenurile ce le detin.
D. Fiecare agent economic, persoana juridica, va fi dotata cu tomberoane sau alte mijloace de
colectare pentru depozitarea primara corespunzatoare a reziduurilor menajere, industriale,
agricole, precum si a materialelor refolosibile.
Termen : de la data instituirii acestei
masuri de catre consiliul local
E. Mentinerea curateniei pe trotuare, pe partea carosabila a strazii si a locurilor de parcare din
dreptul sediilor si a locurilor de desfasurare a activitatii.
Termen : permanent
F. Asigurarea curatirii mijloacelor de transport si a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile
publice.
Termen : permanent
G. Respectarea in permanenta cu strictete a normelor de depozitare a gunoaielor in locurile
stabilite de autoritatile locale.
Termen : permanent
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