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nr. 1098/11.02.2021

ANUNȚ PUBLIC
Referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ
Autorițile publice locale ale comunei Cornu, județul Prahova aduc la cunoștință faptul că
în luna martie 2021 se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local al comunei Cornu
Proiectul de hotărâre privind stabilirea de măsuri pentru buna gospodărire a comunei
Cornu, păstrarea ordinii și curățeniei pe teritoriul acesteia, inițiat de primarul comunei
Cornu.
Cei interesați pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de
recomandare privind acest proiect de hotărâre Primăriei comunei Cornu, până cel mai târziu la
data de 12 martie 2021. Aceste se pot depune la registratura primăriei, pot fi transmise prin poștă,
prin fax sau prin corespondență electronică.
Prezentul anunț s-a întocmit în conformitate cu prevederile art.7 din legea nr.52/2003
privind transparența decizională în administrația publică, iar documentația aferentă anunțului
poate fi consultată pe site-ul primăriei comunei Cornu la adresa www.primariacornu.ro secțiunea
Monitorul oficial local – Alte documente – Informare asupra proiectelor de acte administrative
cu caracter normativ.

SECRETAR GENERAL,
Daniela IANCU

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU

PROIECT de HOTĂRÂRE
privind stabilirea de măsuri pentru buna gospodărire a comunei Cornu,
păstrarea ordinii și curățeniei pe teritoriul acesteia
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și d) coroborate cu alin. alin (4) lit.e) și, respectiv cu cele ale
alin.(7) lit.g) i) și j), raportate la cele ale art.155 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.a) și c), din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
b) Legii nr.61/1991, republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice, cu modificările și completările ulterioare;
c) Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea
locuinţelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) Ordonanței Guvernului nr.21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,
coroborată cu cele ale Ordonanței Guuvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
e) Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005, privind protecţia mediului, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
f) Legii nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
g) Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.55/2002, privind regimul de deţinere al câinilor
periculoşi sau agresivi, cu modificările și completările ulterioare;
h) Hotărârii de Guvern nr.188/2002, actualiztă, privind aprobarea unor norme privind
descărcarea în mediul acvatic al apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
i) Legii nr.24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul
localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
j) Legii nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
k) Hotărârii de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele
din domeniul sănătăţii publice, cu modificările și completările ulterioare;
l) Ordinului comuna al Ministrului de Interne și Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.
605/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul
utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale;
m) Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind
mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare,
ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.56 din 23 decembrie
2009, privind gospodărirea și salubrizarea localității Cornu, precum și stabilirea valorii amenzilor
pentru nerespectarea prevederilor acestei hotărâri,
în temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.g) coroborate cu art.196 alin.(1) lit.a)
din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre

Art. 1. - Se aprobă măsurile pentru buna gospodărire a comunei Cornu, păstrarea
ordinii și curățeniei pe teritoriul acesteia, conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2 – (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor din anexa la prezenta
hotărâre se face prin proces-verbal încheiat de primar, împuterniciții acestuia, organele de poliție,
inspectori ai poliției locale, după înștiințarea prealabilă scrisă, în funcție de gravitatea faptei.
(2) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data
înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul
normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
Art. 3 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea
Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.56 din 23 decembrie 2009, privind
gospodărirea și salubrizarea localității Cornu, precum și stabilirea valorii amenzilor pentru
nerespectarea acesteia.
Inițiator,
Primar Cornel NANU

Anexă la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.___/___2021
MĂSURI PENTRU
BUNA GOSPODĂRIRE A COMUNEI CORNU, ÎNFRUMUSEȚAREA ȘI PĂSTRAREA
ORDINII ȘI CURĂȚENIEI PE TERITORIUL ACESTEIA
Preambul
Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localității, buna gospodărire a acesteia și
respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației
publice locale, a instituțiilor publice, a operatorilor economici și a altor persoane fizice și
juridice.
Organizarea, derularea și participarea la activitățile edilitar-gospodărești constituie o obligație
permanentă a consiliului local si a primarului, a autorităților și institutiilor publice, a operatorilor
economici, cu sau fără personalitate juridică, precum și a celorlalte persoane fizice și juridice.
CAP.I. Administrarea și gospodărirea domeniului public, întreținerea spațiilor publice, a
terenurilor și clădirilor publice și private
Art. 1. Consiliul local al comunei Cornu, precum și primarul comunei au obligația să asigure:
a) organizarea, conducerea, îndrumarea, coordonarea și controlul întregii activități de
gospodărire și înfrumusețare a localității, de păstrare a ordinii și curățeniei în comună;
b) măsurile necesare pentru protecția sănătății publice, cu sprijinul și sub supravegherea
organelor de specialitate ale statului;
c) măsuri corespunzătoare pentru conservarea și protectia mediului;
d) prevenirea poluarii accidentale a mediului sau a surselor și cursurilor de apă, prin depozitarea
necontrolată a deșeurilor de către agenții economici sau de către cetățeni;
e) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport si prelucrare a deșeurilor
și gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare;
f) respectarea prevederilor legale și a documentatiilor de amenajarea teritoriului și urbanism
aprobate, precum și a normelor privind executarea construcțiilor;
g) curățenia străzilor, aleilor și a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheții de pe
străzi și trotuare, colectarea și depozitarea reziduurilor menajere și stradale, sortarea și
valorificarea resurselor materiale refolosibile;
h) repararea și întretinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podețelor, curățarea și
amenajarea șanțurilor, modernizarea drumurilor existente și realizarea unor drumuri comunale
noi;
i) finalizarea construcțiilor începute;
j) întretinerea în bună stare a construcțiilor existente, repararea și zugrăvirea periodică a
acestora;
k) organizarea de acțiuni pentru tăierea arborilor și a vegetației de sub/peste rețelele de transport
a energiei electrice, pentru crearea și menținerea distanței de apropiere față de aceste rețele,
necesare pentru fucnționarea în siguranță a acestora, cu obligația de înștiințare în prealabil a
proprietarului terenului;
l) organizarea de acțiuni pentru salubrizarea și igienizarea localității;
m) curățenia și salubrizarea digurilor și a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor
insalubre și prevenirea poluării apelor;
n) repararea, întreținerea și modernizarea rețelei de distribuție a apei;
o) canalizarea și epurarea apelor uzate și pluviale;
p) buna organizare a infrastructurii de transport, păstrarea curățeniei și aspectului corespunzator
a stațiilor de călători;
q) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, și întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor,
grădinilor publice, a terenurilor de sport și de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice de
agrement;

r) păstrarea curățeniei și respectarea normelor igienico-sanitare în căminul cultural, săli de
sport, stadioane și în celelalte unități de cultură și sport aflate în proprietatea comunei Cornu și în
administrarea consiliului local;
s) păstrarea, conservarea, repararea și restaurarea, în condițiile legii, a monumentelor de pe
teritoriul comunei.
Art. 2. Instituțiile publice, persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:
a) să întrețină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodăresti,
curțile și împrejmuirile acestora, precum și instalațiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor
de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice;
b) să asigure curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul strșzii,
tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora;
c) să asigure repararea, spălarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea
firmelor și a fațadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curățarea și
zugrăvirea periodică a acestora;
d) să asigure curățenia pe terenurile și locurile de depozitare aflate în proprietate, precum și pe
căile de acces;
e) să asigure curățenia și igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, inclusiv prin
activități de curățare, dezinsecție și deratizare;
f) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum și materialele
refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate;
g) să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile și a locurilor publice pe care le folosesc;
h) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în
proprietate;
i) să respecte măsurile stabilite de lege și de reglementările locale pentru asigurarea igienei
publice și curățeniei în localitate;
j) să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile
publice;
k) să curete și să întrețină șanțurile, rigolele și podețele aferente proprietății;
l) să finalizeze construcțiile începute, pe baza autorizațiilor eliberate de primar, în condițiile și în
termenele stabilite de acesta;
m)să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres de administratorul
domeniului public.
Art. 3. Constituie contravenții în domeniul administrării domeniului public, întreținerii
spațiilor publice, a terenurilor și a clădirilor publice și private nerespectarea obligațiilor prevăzute
la art.2 de către instituțiile publice, persoanele fizice sau persoanele juridice, și se sancționează
cu amendă, după cum urmează:
a) cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice;
b) cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice.
CAP. II. Întreținerea curățeniei, salubrizarea, conservarea și protecția mediului
înconjurător
Art. 4. Cetățenii și persoanele juridice sunt obligați să respecte întocmai măsurile
stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice și salubrizării localității, precum și
regulile elementare de igienă în gospodăria, incinta sau locuința proprie, astfel încât să nu creeze
disconfort vecinilor și să nu constituie pericol pentru sănătatea publică a comunității.
Art. 5. Constituie contravenții în domeniul întreținerii curățeniei, salubrizării,
conservării și protecției mediului înconjurător faptele săvârșite de persoanele juridice și fizice și
se sancționează cu amendă, după cum urmează;
a) depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale rezultate din curațarea grădinilor și
curților se sancționează cu amendă de la 200 la 500 lei;

b) amestecarea deșeurilor menajere cu deșeurile ce pot fi colectate selectiv (hârtie, plastic, sticlă,
metal) se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei pentru persoanele fizice și de la 500 la
1.000 lei pentru persoanele juridice;
c) degradarea recipienților pentru colectarea selectivă a deșeurilor sau a coșurilor stradale
amplasate pe domeniul public se sancționează cu amendă de la 200 la 500 lei;
d) deteriorarea spațiilor verzi sau a plantațiilor de orice fel prin smulgere, rupere, tăiere, călcarea
sau efectuarea de tăieri neautorizate de arbori, din zonele aparținând domeniului public, se
sancționează cu amendă de la 200 la 500 lei;
e) aruncarea hârtiilor, ambalajelor, țigărilor sau a semințelor de către pietoni sau din autoturisme
pe trotuare, carosabil sau zonele verzi se sancționează cu amendă de la 100 la 300 lei;
f) arderea vegetației uscate sau a altor deșeuri în gospodării sau pe domeniul public se
sancționează de la 100 la 500 lei;
g) abandonarea deșeurilor , a ambalajelor sau a deșeurilor rezultate din activitățile economice sau
din demolări de construcții, pe spațiile verzi, căile de comunicație, în locuri publice sau pe orice
terenuri virane de lângă drumurile publice, drumurile agricole, malul râului Prahova, malul
pârâului Câmpinița si pe orice cale naturală de scurgere a apei pluviale aparținând domeniului
public sau privat al comunei se sancționează cu amendă de la 500 la 1.000 lei pentru persoane
fizice și de la 1.500 la 2.500 lei pentru persoane juridice;
h) murdărirea domeniului public ca urmare a activităților de încărcare-descărcare a mijloacelor
de transport sau prin scurgerea din vehicul în timpul transportului de materiale de construcție,
pământ sau alte materiale se sancționează cu amendă de la 200 la 500 lei;
i) transportul deșeurilor de orice fel (inclusive fier vechi) de către personae neautorizate și/sau cu
mijloace de transport neautorizate pe domeniul public se sancționează cu amendă de la 500 la
1.000 lei pentru persoane fizice și de la 1.500 la 2.500 lei pentru persoane juridice;
j) eliminarea deșeurilor sau a vegetației prin ardere sau alte acțiuni care produc disconfort sau
constituie pericol pentru sănătatea populației se sancționează cu amendă de la 200 la 500 lei;
k) deteriorarea mobilierului amplasat pe domeniul public (bănci, coșuri, jardiniere, stâlpi, etc.), a
spațiilor de joacă pentru copii, a dotărilor din bazele sportive sau zonele de agrement, a
împrejmuirilor destinate protejării spațiilor verzi, a containerelor pentru deșeurile stradale, a
panourilor cu reclame sau afișe, a stațiilor de autobuz, a chioșcurilor sau altor dotări aflate pe
domeniul public prin rupere, tăiere, lovire, călcare, aprindere, etc., sau prin înscrierea oricăror
semne pe obiectele enumerate se sancționează cu amendă de la 200 la 500 lei;
l) executarea de lucrări de orice natură în carosabil, trotuare, zone verzi fără autorizație eliberată
de către Primărie, se sancționează cu amendă de la 1.000 la 1.500 lei pentru persoane fizice și de
la 1.500 la 2.500 lei pentru persoane juridice;
Excepție fac lucrările de intervenție de urgență efectuate de administratorii rețelei de utilități,
aprobatede autoritatea locală.
m)nesemnalizarea corespunzătoare de către executant a lucrărilor efectuate pe domeniul public se
sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.
n) neefectuarea de către executant a lucrărilor de salubrizare a domeniului public și a
amplasamentelor organizărilor de șantier aprobate, atât pe parcursul derulării lucrărilor edilitargospodăresc cât și la finalizarea lor, se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei pentru
persoanele fizice și de la 2.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice;
o) necurățarea, acoperirea, obturarea șanțurilor de ape pluviale, rigolelor de colectare, a podețelor
și tuburilor de beton din fața imobilelor, pe întreaga lungime aferentă proprietății, dacă prin
aceasta se provoacă staționarea sau revărsarea apelor pe căile publice sau pe alte terenuri, se
sancționează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice și de la 1.000 la 2.500 lei
pentru persoanele juridice;
CAP. III. Reguli și obligații privind creșterea animalelor
Art.6. (1) În gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă şi canalizare printrun sistem centralizat de distribuţie, adăposturile pentru creşterea animalelor în curţile persoanelor
particulare, de cel mult 6 capete în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) şi cel mult 50

de păsări se amplasează la cel puţin 100 m de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi se
exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului şi risc pentru sănătatea vecinilor, cu
obligaţia respectării condiţiilor de biosecuritate.
(2) În gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă curentă şi
canalizare, adăposturile de animale de cel mult două capete cabaline, 5 capete bovine, 15 ovine
sau caprine, 5 capete porcine şi cel mult 50 de păsări se amplasează la cel puţin 10 m de cea mai
apropiată locuinţă învecinată şi se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului şi risc
pentru sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiţiilor de biosecuritate.
(3) Distanțele minime de protecție sanitară între locuințe, parcuri, instituții social-culturale, de
învățământ, medicale lăcașuri de cult și unitățile de creștere a animalelor care produc disconfort
și riscuri asupra sănătății populației sunt următoarele:
a) ferme de cabaline, peste 20 de capete: 100 m
b) ferme și crescătorii de taurine, între 6-50 capete: 50 m
c) ferme și crescătorii de taurine, între 51-200 de capete: 100 m
d) ferme de păsări, între 51-100 de capete: 50 m
e) ferme de păsări, între 101-5.000 de capete: 500 m
f) ferme de ovine, caprine, între 300-1.500: 100 m
g) ferme de porci, până la 50 de capete: 100 m
h) ferme de porci, între 51-100 de capete: 200 m
i) ferme de porci, între 51-1.000 de capete: 500 m
j) adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare: 100 m
k) platforme pentru depozitarea dejecțiilor animale din exploatațiile zootehnice, platforme
comunale: 500 m
l) platforme pentru depozitarea dejecțiilor porcine: 1.000 m.
(4) Persoanele juridice şi fizice sunt obligate să desfiinţeze fermele, grajdurile, coteţele şi alte
adăposturi construite ilegal sau care nu respectă prevederile prezentei hotărâri, până la 31
decembrie 2021.
Art. 7. Constituie contravenții în domeniul obligațiilor privind creșterea animalelor,
faptele săvârșite de persoanele juridice și fizice și se sancționează cu amendă, după cum
urmează:
a) lăsarea în stare liberă pe căile publice a animalelor sau păsărilor se sancționează cu amendă de
la 200 la 500 lei;
b) sacrificarea animalelor (porci, viței, miei, etc.) pe spațiile publice (străzi, trotuare, parcări,
parcuri, zone verzi, etc.) se sancționează cu amendă de la 200 la 500 lei;
c) lăsarea în libertate sau accesul fără botniță, lesă și zgardă sau ham, în locuri și localuri
accesibile publicului, a câinilor sau a altor animale de companie care prezintă pericol pentru
integritatea corporală a cetățenilor se sancționează cu amendă de la 200 la 500 lei;
d) pășunatul animalelor în alte locuri decâte cele pentru care s-au încheiat contracte de pășunat se
sancționează cu amendă de la 200 la 1.000 lei;
e) amplasarea de construcții pentru creșterea animalelor care nu respectă prevederile prezentei
hotărâri (ferme, grajduri, cotețe și alte adăposturi) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei
50.000 lei și cu măsura complementară de demolare a acestora, cu o somație prealabilă de 30 de
la zile.
CAP. IV. Canalizare, alimentare cu apă și epurarea apelor uzate
Art. 8. (1)Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de
alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau
nou-înființate.
(2)Termenul de racordare la sistemele publice de canalizare existente este de 6(șase) luni de la
data notificării.
(3)În zonele fără canalizare, apele uzate for fi colectate în sisteme individuale conforme, cu
luarea măsurilor necesare pentru protecția mediului și sănătatea publică. Se va avea în vedere ca

apele uzate din locuințele neracordate la sistemul de canalizare, să se facă prin bazin vidanjabil
impermeabil, amplasat la cel puțin 10 m față de cea mai apropiată locuință și sursă de apă și
întreținute în mod corespunzător.
(4)Se interzice punerea în funcțiune a branșamentelor la sistemul de canalizare înainte de
efectuarea recepției lucrărilor de către operatorul de apă și canal.
Art. 9. Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de
condiții încât, potrivit legii penale, să fie infracțiuni și se sancționează cu amendă, de la 250 la
1.000 lei pentru persoanele fizice și de la 500 la 2.000 lei pentru persoanele juridice:
a) amplasarea de materiale și deșeuri, acoperirea cu pământ, moloz sau alte materiale a
receptorilor, căminelor de apă precum și plantarea de arbori pe traseele conductelor și rețelelor
de apă din sistem;
b) deversarea de ape menajere de orice fel pe domeniul public;
c) realizarea de branșamente și racorduri de canalizare fără avizul operatorului autorizat;
d) nerespectarea de către utilizatorii care au contract de furnizare a apei precum și de deținătorii
de surse proprii de alimentare cu apă, a obligației de a deversa apele uzate provenite din
activitățile specifice fiecărui tip de utilizator numai în rețeaua publică de canalizare, în cazul în
care strada este canalizată;
e) consumul de apă, precum și deversarea apelor uzate din/în rețeaua publică fără contract.
CAP. V. Constatarea contravențiilor și căile de atac
Art. 10. Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către Primarul comunei
Cornu prin împuterniciții acestuia și de agenții secției de poliție din comuna Cornu.
Art. 11. (1) Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cererea
acestuia, actul de identitate, iar în cazul cetățenilor străini, persoane fără cetățenie română sau a
cetățenilor români cu domiciliu în străinătate seria și numărul pașaportului ori ale altui
document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent.
(2) Contravențiile se constată prin proces verbal, ce va fi înmânat sau, după caz, comunicat în
copie contravenientului în termen de cel mult o lună luni de la data încheierii. Comunicarea se
va face de către organul care a aplicat sancțiunea. În cazul în care contravenientul nu este
prezent sau, deși prezent, refuză să semneze procesul verbal, comunicarea acestuia precum și
înștiințarea de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data
încheierii.
(3) dacă contravenientul a fost obligat și la plata de despăgubiri, odată cu procesul verbal i se
va comunica și înștiințarea de plată pe care se va face mențiunea cu privire la obligativitatea
achitării amenzii și, după caz , a despăgubirii în termen de 30 zile de la comunicare, în caz
contrar urmând să se procedeze la executarea silită.
(4) contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.
Art. 12. Împotriva procesului verbal de constatare a contravenției se poate formula
plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia, potrivit Ordonanței
Guvernului nr. 2/2001, actualizată, prin regimul juridic al contravențiilor.
Art. 13. (1) pentru toate sancțiunile prevăzute în prezentele norme se poate aplica, la
prima abatere, sancțiunea avertisment.
(2) Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.
2/2001, actualizată, privind regimul juridic al contravențiilor.
PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CORNU,

ANEXA la H.C.L. nr. ……../…..……
PROCES – VERBAL DE CONSTATARE ȘI SANCȚIONARE A CONTRAVENȚIILOR
1. Subsemnatul/a ______________________________________________ în calitate de
_______________________, potrivit H.C.L. nr.______din._______________ adoptată de
Consiliul Local al comunei Cornu, în urma controlului efectuat astăzi _____________ ora
________ la sediul/locația ______ ______________________________________________am
constatat următoarele (descrierea faptei contravenționale, cu indicarea datei, locului, orei în care
a fost săvârșită, precum și arătarea împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la
evaluarea pagubei pricinuite): _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. În conformitate cu prevederile art._______din H.C.L. Cornu nr.____/_________________
aceste fapte constituie contravenții la normele legale privind _____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
și se sancționează cu amendă contravențională, astfel: potrivit art._______din H.C.L. Cornu
nr.____/_________________ , cu amendă de la _________lei, la ________________lei.
3. De săvârșirea abaterilor de mai sus se face răspunzător, după caz:
a)
persoana
fizică
.............................................................cu
domiciliul
în
............................................................................................................................................................
......................cu
CNP........................................................,
posesor
al
BI/CI
seria.........nr........................ eliberat de .........................................................., având ocupația
.................................................. și loc de muncă la ..........................................................................
b) persoana juridică ......................................................................., înmatriculată la O.R.C. cu
nr............................cu
codul
fiscal...................................
,
având
sediul
în
.................................................reprezentată legal de ................................................................,
având funcția de ..........................................................., CNP.......................................................,
posesor al BI/CI seria ...........nr............................., eliberat de .................................
4.
Subsemnatul
...........................................................................,
posesor
al
BI/CI
seria........nr...................cu
CNP
............................................,
domiciliat
în
............................................... în calitate de martor, declar că numitul .............................................
nu este de față / refuză / nu poate să semneze procesul verbal de constatare și sancționare a
contravențiilor.
5 a) Alte mențiuni ale organului constatator (contravenientul nu se află de față, refuză sau nu
poate să semneze, motivele privind lipsa martorului, etc.)....................................................
b) Obiecțiuni ale contravenientului: ____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Potrivit prevederilor art. 31-32 din O.G. nr. 2 / 2001 privind regimul contravențiilor, cu
modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului proces – verbal de constatare și de
sancționare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile
de la data înmânării sau comunicării acestuia la judecătoria în a cărei circumscripție a fost
săvârșită contravenția.
Agent constatator,
Martor,
Contravenient,
 Semnătura agentului constatator 

....................................

 Semnătura martorului 

.............................

 Semnătura contravenientului 

.................................

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
PRIMARUL COMUNEI CORNU
Nr. 1098/11.02.2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind stabilirea de măsuri pentru buna gospodărire a comunei
Cornu, păstrarea ordinii și curățeniei pe teritoriul acesteia
Potrivit prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și d) coroborate cu alin. alin (4) lit.e)
și, respectiv cu cele ale alin.(7) lit.g) i) și j), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, Consiliului local îi revin şi atribuţii privind:
- dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;
- privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;
- gestionarea serviciilor de interes local.
În exercitarea acestor atribuții Consiliul local aprobă strategiile privind dezvoltarea
economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale și asigură, potrivit
competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes local privind:
g) ordinea publică;
i) protecția și refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a
parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;
Ordonanța de Urgență nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale,
stabilește obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale,
instituţiilor publice, operatorilor economici şi persoanelor fizice și juridice pentru buna
gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul
acestora.
Ordonanța de Urgență nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale,
aprobată prin Legea nr. 515/2002, a fost modificată și completată prin Legea nr.273/2020,
publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.1133 din 25 noiembrie 2020. Potrivit
acestui nou act normativ:
Art. 1. - (1) Prezenta ordonanta stabileste obligatiile si raspunderile care revin autoritatilor
administratiei publice locale, institutiilor publice, operatorilor economici si persoanelor fizice si
juridice pentru buna gospodarire a localitatilor, pentru instaurarea unui climat de ordine si
curatenie pe teritoriul acestora.
(2) Asigurarea si pastrarea curateniei si ordinii pe teritoriul localitatilor, buna gospodarire a
acestora si respectarea normelor de igiena constituie o obligatie fundamentala a autoritatilor
administratiei publice locale, a institutiilor publice, a operatorilor economici si a altor persoane
fizice si juridice.
Art.2. (2) Organizarea, derularea si participarea la activitatile edilitar-gospodaresti constituie
o obligatie permanenta a consiliilor judetene, a consiliilor locale si a primarilor, a autoritatilor
si institutiilor publice, a operatorilor economici, cu sau fara personalitate juridica, precum si a
celorlalte persoane fizice si juridice.
Art. 4. - In indeplinirea atributiilor ce le revin potrivit prezentei ordonante, consiliile judetene si
consiliile locale, precum si primarii vor adopta si vor dispune masurile ce se impun pentru
asigurarea participarii persoanelor fizice si juridice, a institutiilor publice si a operatorilor
economici, cu sau fara personalitate juridica, la realizarea actiunilor de infaptuire si pastrare a
curateniei in interiorul localitatilor si in afara acestora, la efectuarea la timp a activitatilor
gospodaresti.
Art. 5. - Autoritatile si institutiile publice, precum si persoanele fizice si juridice au obligatia sa
efectueze lucrarile de intretinere si curatenie a cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea sau
in folosinta lor, a anexelor acestora, a incintelor, imprejmuirilor, precum si a oricaror alte spatii
utilizate de acestea.

Art. 6. - Persoanele fizice si juridice au obligatia sa asigure ingrijirea cladirilor si a terenurilor
aflate in proprietatea sau in folosinta lor, a anexelor gospodaresti, curtilor, imprejmuirilor si sa
pastreze ordinea si curatenia pe strazi, drumuri, in piete, parcuri si gradini, in celelalte locuri
publice, precum si in mijloacele de transport in comun.
Ordonanța de Urgență nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale,
conține și prevederi imperative privind obligația consiliilor locale de a adopta hotărâri în
domeniiile de competență. Astfel:
Art. 18. - (1) Detalierea obligatiilor si responsabilitatilor concrete care revin
institutiilor publice, agentilor economici, celorlalte persoane juridice, precum si cetatenilor,
potrivit prevederilor prezentei ordonante, se face prin hotarari ale consiliului local, la
propunerea primarului.
Art. 24. - Consiliile locale si consiliile judetene vor stabili, prin hotarari adoptate in
conditiile Legii administratiei publice locale si ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor, faptele savarsite de institutiile publice, agentii economici,
alte persoane juridice, precum si de cetateni, care constituie contraventii in domeniul bunei
gospodariri a localitatilor urbane si rurale, si sanctiunile ce se pot aplica pentru acestea.
Potrivit art.20 lit.e) constituie contravenție neelaborarea și nesupunerea spre
aprobare consiliului local de către primar a proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 18.
În acest context Consiliul Local și Primarul comunei Cornu au obligația să asigure:
a) măsuri necesare pentru protecția sănătății publice cu sprijinul și sub supravegherea organelor
de specialitate ale statului;
b) măsuri pentru conservarea și protecția mediului;
c) prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor și cursurilor de apă prin depozitarea
necontrolată a deșeurilor de către agenții economici sau de către cetățeni;
d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport și prelucrare a deșeurilor și
gunoaielor, amenajarea unor locuri speciale de depozitare;
e) respectarea prevederilor legale și a documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism
aprobate, precum și a normelor privind executarea construcțiilor;
f) curățenia străzilor, piețelor și a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheții de pe
străzi și trotuare, colectarea și depozitarea reziduurilor menajere și stradale, sortarea și
valorificarea resurselor materiale refolosibile;
g) repararea și întreținerea străzilor și a drumurilor comunale, a podețelor, curățarea și
amenajarea șanțurilor, modernizarea drumurilor comunale existente;
h) măturatul, spălatul căilor publice, întreținerea spațiilor verzi și a parcurilor;
i) finalizarea construcțiilor începute;
j) întreținerea în bună stare a construcțiilor existente, repararea, zugrăvirea periodică a acestora;
k) organizarea de acțiuni pentru salubrizarea și igienizarea localității;
l) întreținerea digurilor și a malurilor, a cursurilor de apă, executarea lucrărilor de protecție și
întreținere a albiilor, efectuarea altor lucrări de protecție contra inundațiilor, asigurarea scurgerii
apelor, asanarea terenurilor insalubre și prevenirea poluării apelor;
m) repararea, întreținerea și modernizarea rețelei de distribuire a apei;
n) canalizarea și epurarea apelor uzate și pluviale;
o) buna organizare și funcționare a transportului în comun, întărirea ordinii și a disciplinei,
protejarea și întreținerea stațiilor de călători;
p) respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în piețele agroalimentare, în târguri și oboare;
q) amenajarea potrivit planului urbanistic general și întreținerea spațiilor verzi, a terenurilor de
sport și de joacă pentru copii, a celorlalte spații publice și de agrement;
r) păstrarea curățeniei și respectarea normelor igienico-sanitare în unitățile de cultură și sport;
s) asigurarea precolectării, colectării, transportului și depozitării reziduurilor solide, cu excepția
deșeurilor toxice, periculoase și a celor cu regim special;
t) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea localității;
u) protecția mediului prin:

− aplicarea prevederilor din planul de urbanism și amenajare a teritoriului cu respectarea
principiilor privind protecția mediului ;
− urmărirea și respectarea legislației de protecția mediului de către operatorii economici care
prestează serviciul public de gospodărire comunală;
− aprobarea programelor și proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii localităților cu
respectarea prevederilor privind protecția mediului;
− promovarea unei atitudini corespunzătoare a comunității locale în legătură cu importanța
protecției mediului;
− asigurarea, prin serviciile publice și operatorilor economici responsabili, măsurilor de
salubrizare a localităților de întreținere și gospodărire a spațiilor verzi, a piețelor și parcurilor
publice;
− conservarea și protejarea spațiilor verzi rurale.
Pentru asigurarea obiectivelor esențiale pentru comunitate constând în reabilitarea
infrastructurii de bază, furnizarea de servicii publice continue și de calitate către cetățenii
comunei Cornu, asigurarea igienei și confortului rural, respectarea standardelor europene privind
conservarea și protecția mediului înconjurător, precum și pentru o mai bună și continuă
înfrumusețare a comunei noastre se impune actualizarea măsurilor pentru buna gospodărire
necesare a fi realizate și respectate, în concordanță cu actele normative ce reglementează aceste
domenii.
Având în vedere temeiurile juridice prezentate anterior, am inițiat proiectul de hotărâre
privind stabilirea de măsuri pentru buna gospodărire a comunei Cornu, păstrarea ordinii
și curățeniei pe teritoriul acesteia, în temeiul prerogativelor conferite de prevederile art.136
alin.1 din Codul Administrativ.

Primar,
Cornel NANU

