
ROMÂNIA                                                           Nr. 61 din 20 decembrie 2020                                                        

Județul  CARAȘ  SEVERIN 

Comuna  EFTIMIE  MURGU 

-Consiliul  Local –                      H O T Ă R Â R E 

 

        Privind aprobarea  Programului de masuri pentru gospodrirea, salubrizarea  si 

infrumusetarea  comunei  Eftimie Murgu, in anul 2021 

             Consiliul  local  Eftimie Murgu întrunit în ședință  de lucru in data de 20 

decembrie 2020 ;  

             Având în vedere prevederile: 

-pevederile Ordonantei Guvernului nr.21 din 30.01.2002, privind gospodarirea  

localitatilor urbane si rurale, aprobata prin  Legea 515/2002,cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-prevederile O.G. 43/1997 republicata privind regimul drumurilor, aprobata prin 

Legea nr. 82/1988 cu modificarile si completarile ulterioare;    

-prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, republicata,cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

-prevederile Legii nr. 313/2009 privind  modificarea si completarea Legii 

nr.24/2007 privind  reglementarea  si  administrarea spatiilor  verzi; 

-prevederile  O.U.G. nr.195/2005 privind   Protectia  Mediului, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea 265/2006; 

        În temeiul articolului 139  și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă STE: 

          Art. 1.  Se  aproba Programul de masuri pentru  gospodarirea, salubrizarea  

si  infrumusetarea  comunei Eftime  Murgu, judetul  Caras -Severin in anul 2021, 

conform anexei nr. 1 , parte integranta  din  prezenta  hotarare. 

         Art. 2.  Se declara luna Aprilie 2021 ,,Luna curateniei'',in comuna  Eftimie  

Murgu, judetul  Caras -Severin; 

          Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul 

comunei si compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului. Constatarea contraventiilor  si aplicarea sanctiunilor se va face de  catre 

primarul comunei sau de persoanele imputernicite de primar. 

              Art.4. Prezenta  hotarare se comunica, prin grija secretarului general al 

comunei, institutiei  Prefectului  judetului  Caras-Severin , Primarului comunei 

Eftimie  Murgu  si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul institutiei si 

prin postarea pe pagina  emurguprimar@yahoo.com.                                                                                                                                                                             
    

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                           Contrasemnează, 

                  DĂNILĂ  DOBREN                        Secretarul general al comunei,   

                                                                             LIVIU  IMBRESCU



Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 61/20.12.2020  
 

PROGRAM  

de masuri pentru gospodarirea, salubrizarea  si infrumusetarea  comunei  Eftimie 

Murgu, in anul 2021 

 

                     Având în vedere prevederile 

- pevederile Ordonantei Guvernului nr.21 din 30.01.2002,  privind gospodarirea  

localitatilor urbane si rurale,aprobata prin  Legea 515/2002,cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-prevederile O.G 43/1997 republicata privind regimul drumurilor, aprobata prin 

Legea nr.82/1988 cu modificarile si completarile ulterioare;    

-prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor,republicata,cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

-prevederile Legii nr.313/2009 privind  modificarea si completarea Legii 

nr.24/2007 privind  reglementarea  si  administrarea spatiilor  verzi; 

 

Primarul comunei Eftimie  Murgu, judetul  Caras-Severin are obligatia de a 

propune spre aprobarea  Consiliului local Eftimie  Murgu urmatoarele masuri:                                      

-Eliberarea  partii carosabile de utilaje agricole sau autoturisme pentru a se putea 

interveni la curatarea drumurilor; 

-Eliberarea trotuarelor  de materiale de constructii, lemne sau alte materiale ce 

blocheaza circulatia locuitorilor; 

-Curatarea santurilor de scurgere pentru a se evita  colmatarea podetelor;  

-identificarea persoanelor singure pentru a se putea interveni in cazul in care 

acestea au nevoi; 

-Supravegherea cursurilor de apa pentru a preveni  formarea podurilor de gheata; 

-Respectarea de catre  persoanele fizice a normelor de igiena in gospodarie; 

-Intretinerea in conditii corespunzatoare  de salubritate a  surselor si instalatiilor de  

alimentare cu apa; 

-Respectarea prevederilor legale cu privire la amplasarea grupurilor sociale; 

-amenajarea de locuri speciale pentru depozitarea materialelor  rezultate din 

constructii; 

-Intretinerea in stare corespunzatoare a imobilelor in care isi desfasoara activitatea 

sau le au in proprietate, ori administrare, prin efectuarea lucrarilor de reparatii, 

amenajari si a altor lucrari specifice de intretinere; 

-Amenajarea  si intretinerea in conditii corespunzatoare a spatiilor verzi, aleilor si 

cailor de acces, a curtilor ,terenurilor virane, cladirilor , constructiilor anexe si 

imprejmuirilor; 



-Asigurarea  igienei in imobilele si incintele detinute sub orice forma , prin 

activitati de curatare, dezinfectie si deratizare; 

- Efectuarea si  mentinerea curateniei partii carosabile a strazii sau a drumului, a 

locurilor de parcare pe care cetatenii  le folosesc si sa indeparteze zapada si gheata 

din dreptul imobilelor si incintelor in care isi desfasoara activitatea; 

- Curatirea mijloacelor de transport , a tractoarelor si masinilor agricole la intrarea 

acestora pe drumurile publice. 

-Sa respecte masurile stabilite de consiliile locale si judetene pentru asigurarea 

igienei publice si curatenia in localitati; 
 

Pentru nerespectarea sau neindeplinirea obligatiilor si a responsabilitatilor  stabilite 

prin prezentul Program de masuri, respectiv prin O.G.21/2002 si O.G.2/2001 se 

vor aplica urmatoarele sanctiuni: 

a)avertisment; 

b)amenda de la 100 lei la 200 lei pentru persoane fizice si juridice; 

 
 
 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                                 Contrasemnează, 

                  DĂNILĂ  DOBREN                        Secretarul general al comunei,   

                                                                                    LIVIU  IMBRESCU 


